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خودشناسی؛ رهاورد تجربه سکنیگزینی در کالس طراحی
*
معماری
دکتر معصومه یعقوبی سنقرچی** ،دکتر سید غالمرضا اسالمی

***

تاریخ دریافت مقاله1393/09/19 :

تاریخ پذیرش نهایی1394/02/14 :

چکیده

* این مقاله مســتخرج از رســاله دکتری معصومه یعقوبی با عنوان :واکاوی اندیشــه زنان در جستجوی مســکن مطلوب در ایران ،است که با
راهنمایی آقای دکتر ســید غالمرضا اســامی و مشاوره خانم دکتر حبیب در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،ایران ،دانشکده
هنر و معماری انجام گرفته است.
** دانشآموختــه مقطع دکترای معماری ،دانشــکده هنر و معماری ،واحد علوم تحقیقات ،دانشــگاه آزاد اســامی ،تهران ،ایران( .مســئول
Email:Yaghoobi.m.s@gmail.com
							
مکاتبات).
Email:r.islami@gmail.com
***استاد دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
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واژههای کلیدی

خودشناسی ،طراحی معماری ،پدیدارشناسی ،نمادگرایی ،سکنیگزینی

هویت شهر

طبق آموزههای دین مبین اسالم ،باالترین وظیفه انسان شناخت خویشتن است .درسایه چنین شناختی انسان قادر است به شناخت
پروردگار خویش نیز نائل آید .با این نگاه ،واالترین هنر ،هنری اســت که انســان را در راه شناخت خویش یاری رساند .آموزش و
خلق اثر معماری به عنوان یک هنر میبایســت در راســتای این هدف باشد .با این وجود خالء راهکارهایی مبتنی بر این هدف در
آموزش و طراحی معماری کام ً
ال احســاس میشود .در این مقاله برای یافتن راهکار طراحی ،ابتدا ،به روش استدالل استقرائی و با
تحلیل یافتههای حوزههای مختلف علوم ،به ارائه راهکار طراحی معماری پرداخته شد .در مرحله دوم به تجربه عملی راهکار نظری
اقدام گردید .تجربة عملی و تحلیل پدیدارشناسانة آن ،در بردارندۀ نتایج ارزشمندی است که مؤید بخش نظری تحقیق است .نتایج
ندهندة این حقیقت هستند که شناخت خویشتن یک جریان ناخودآگاه است و با ساختن سکنیگزینانه رابطهای مستقیم دارد.
نشا 
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دوران معاصر دورانی اســت که پایههای عقلگرایی مدرنیته متزلزل
شده است و حوزههای مختلف علوم ،به ناکارآمدی عقل ،در پاسخگویی
به نیازهای انســان اقرار کر دهاند .بشــر پس از تاوانهای سنگینی که
بخاطر دوگانه انگاریها خود پرداخت کرده ،به این نتیجه رســیدهاست
که باید فاصلههای این دوگانهانگاریها را درنوردد.
بســیاری از اندیشمندان ،با مشــاهده نمونههای مربوط به حوزههای
علمی خود ،برای حل این مشکل راهکارهای را ارائه کر دهاند .علیرغم
تفاوت در رشــتههای تخصصی ،راهکارهای ارائه شــده توســط آنها،
دارای وحدت راهبردی میباشــند .شــاهکلید تمــام حوزههایی که در
حذف دوگانهانگاریها حرفی برای گفتــن دارند ،توجه به تواناییهای
غیراکتسابی انسان است .این تواناییها ،ریشه در عمیقترین الیههای
انســانی دارند و به نوعی ارمغان سفری هستند که از درونیترین دنیا تا
بیرونیترین آن را در بر میگیرند .رهآورد این ســفر چیزی است که به
واالترین نیازهای انسان که همان خودشکوفایی است ،پاسخ میگوید.
ویژگــی اصلی تمامیاین رویکردها ،کلنگری آنها اســت؛ که حاصل
برخورد صادقانه با خویشــتن و نگاه غیر ابزاری به همه پدیدههاســت.
چیزی که مغفول روشهای مرسوم معماری امروز است.
این مقاله برآن است تا روشی برای کالس طراحی معماری بیابد که
با رعایت اصول برگرفته از مبانی شاخههای مختلف علوم مورد بررسی
در این پژوهش ،بتواند عالوه بر طراحی معماری ،به معماری اندیشــه
نیز نائل گردد .بهطورکلی مقاله حاضر به دنبال یافتن پاســخ ســؤاالت
زیر است:
انسان چگونه میتواند به شناخت عمیق از خویشتن نائل آید؟-راهکار عملی آموزش معماری مبتنیبر خودشناسی چیست؟

روش پژوهش

در راستای پاسخگویی به سؤاالت م ّدنظر این پژوهش ،ابتدا به تشریح
واالترین نیاز انسان که همان نیاز به شناخت از خویشتن است؛ پرداخته
شــد .ســپس به شناســایی ویژگیها ،مقدمات و نتایج پاسخگویی به
آن ،طبق نظریههای موجود در روانشناســی انســانگرا ،نمادگرایی و
پدیدارشناسی ،اقدام گردید .با تحلیل نتایج حاصل از بررسی نظریههای
فــوق ،چهارچوب نظــری و فرضیههای تحقیق ،به روش اســتدالل
اســتقرائی ،تنظیم گردیدند .فرضیههای پژوهش اشاره به این موضوع
دارند که:
شناخت خویشتن یک راه درونی است و در مرز خودآگاه و ناخودآگاهاتفاق میافتد.

سکنیگزینی در کالس طراحی منجر به خودشناسی میشود.در مرحله بعدی ،این فرضیهها به صورت عملی در میان دانشــجویان
کالس طراحی معماری ســه ،در دانشگاه آزاد اســامی واحد اردبیل،
مــورد آزمایش ،تحلیل و بررســی قرار گرفــت .در این پژوهش ،برای
ارزیابی صحت فرضیهها ،پس از ایجاد شــرایط آزمون ،از روش کیفی
و مشــاهده و مصاحبۀ عمیق اســتفاده شــده اســت .نتایج حاصل از
ارزیابــی ،تأییدکننده نتایج بخش نظری این تحقیق اســت و مؤید این
مطلب هســتند که میتوان بر مبنای اصول برگرفته از پدیدارشناسی و
روانشناســی انسانگرا ،که مهمترین ویژگی آن ،رعایت اصل صداقت
و نــگاه غیرابزاری به پدیدههای اطراف اســت ،روشــی برای طراحی
پایهریزی کرد که عالوه بر محصول معمارانۀ زیبا ،نویدبخش دستیابی
به خودشناسی و حتی باالتر از آن خودشکوفایی نیز باشد( .شکل .)1

مرور ادبیات مربوط به خودشناسي در سه حوزه
ﭘدﯾدارﺷﻧﺎﺳﯽ

ﺗﻧظﯾم ﭼﮭﺎرﭼوب
ﻧظری ﺑﮫ روش
اﺳﺗدﻻل اﺳﺗﻘراﺋﯽ

ﻧﻣﺎدﮔراﯾﯽ

رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ

آزﻣون
ﻋﻣﻠﯽ

ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری

شکل .1مدل مراحل انجام پژوهش

مبانی نظری
خودشناسی
اهمیت بحث پیرامون هویت و خودشناسی در حوزۀ معماری از آنجایی
روشــنتر میشود که محیط کالبدی عامل مهمی در احراز هویت برای
انســان اســت ( نقی زاده .)1385 ،توجه به هويت ،هــم جنبه معنوي و
غيرمــادي و هم جنبه مادي و كالبــدي دارد و این جنبهها ،نميتوانند
منفك و منتزع و مســتقل از يكديگر مطرح شــوند ،و هركدام از آنها

هویت شهر
بر ديگري تأثير دارند ،مضاف ًا اين كه نه تنها هـــر شــيء واجد هويتي
اســت ،بلكه اين هويت به صفاتي متصف است كه اين صفات حاصل
عمل آن شيء و معرف ويژگيهاي معنـــوي آن هويت ميباشد كه در
ظاهر و كالبد تجلي يافته است (نقي زاده.)257 ،1385 ،
مکتب اسالمی در سایه آموزهای قرآن مؤمنان را به رجوع به خودشان
تشــویق میکند« :ای مؤمنان شما را باد به رعایت نفس خودتان» (آیه
 105ســوره مائده) همچنین خداوند در سوره االنفال آیه  24میفرماید:
«ای کســانی که ایمان آوردهاید خدا و رسول او را اجابت کنید وقتیکه
شما را به چیزی دعوت میکنند که به شما حیات میبخشد» .
امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمایند« :هرکس خود را بشناسد پس خدای
خود را شناخته است ».با دقیق شدن در این پیام آسمانی ،میتوان نتیجه
گرفت؛ انســان در سایه شناخت خویشتن ،ضمن آگاهی به همه معارف
هســتی ،میتواند به باالترین هدف از آفرینش خویــش نیز نائل آید.
بیگمان؛ دستیابی به باالترین هدف از خلقت ،میبایست با دستیابی به
تمامیت خلقت انســان و یا همان کمال انســانی همسو باشد .از اینرو
اینگونه خودشناسی را میتوان با مفهوم خودشکوفایی همسو دانست.
الزم به ذکر است« ،خودشکوفایی» بر واقعیت بخشیدن و جامه عمل
یدهد ،اشاره دارد و
پوشــاندن به آنچه که هویت بالقوه فرد را تشکیل م 
به معنای بهرهمندی کامل از توانائیهای بالقوه ،دســت یافتن به کمال
انســانی ،فردیت یافتن و یا رسیدن به خود واقعی میباشد (Maslow,
. )1987, 166

مهمترین اصل برای قرار گرفتن در مسیر کشف خود ،از نظر راجرز –
انسانی خود است .طبق
روانشناس انسانگرا -پذیرش تمام ویژگیهای
ِ
یافتههای مازلو و برخالف نظر ارسطو که عقل را در رأس سلسلهمراتب
تواناییهای بشــر قرار داده بود؛ تنها با عقــل و عقالنیت نمیتوان به
خودشناســی دســت یافت .مازلو اعتقاد دارد« :در تفکر ارسطو ناگزیر
چنان تصور میشــد که عقل متضاد و در جدال و مخالف با سرشــت
عاطفی و غریزی بشر است .از مطالعات انسان سالم آموخته شده است؛
این جنبهها متعارض با هم نیستند بلکه همراه و یاور یکدیگر میباشند.
تضاد ،دوگانگی و دو قطبیها بیشــتر در افراد برخوردار از سالمت کمتر
مصداق دارد .در افراد سالم ایندوگانگیها تحلیل رفته است و تضادها
ناپدید شــده اســت .بهطور مثال تضاد قدیمیعقل و احساس ،عقل و
غریزه و شــناخت و کنش در افراد ســالم ناپدید شــده است و بهجای
متعارضی بودن همگرا میشــود .در این افراد امیال هماهنگی شگرفی
با عقل دارد .مهربانی /شقاوت ،عینیت/ذهنیت ،کنارهگیری با دیگران/
همسانی با دیگران ،عبوس /بذلهگو ،عشق /شهوت،عشق الهی /عشق
شهوانی ،بلوغ /کودکی در این افراد بر خالف افراد بیمار در جنگ با هم
نیســتند .به همین ترتیب به یک وحدت سازمان یافته میرسیدهاند».
(.)Maslow, 1987, 319

(.)Maslow, 1987, 319

یدهد و عموم ًا
این ادراکات پایههای معرفتی افراد خودشکوفا را شکل م 
این معرفتها در جریان امور عادی و روزمره زندگی متجلی میگردد.

هویت شهر

از مهمترین نتایج خودشناسی ،داشتن بینشی درونی ،استقالل شناختی
و رهایی از ترسهای ناشــی از قضاوتهای بیرونی اســت .وابستگی
به قضاوتهــای بیرونی یکی از دالیل مهم اضطــراب و خودکمبینی
در بین افراد اســت .طبق نظر مازلو این بینش درونی ،حاصل داشــتن
احســاس اوج 1بیشتر است در میان افراد خودشکوفا است .احساسهای
اوج همان هیجانهای قوی اســت که گاهی به حدی وسعت دارد که
میتواند تجربه عرفانی نامیده شــود؛ ویژگی تجربههای عرفانی ،کشف
حقیقت و یا پاســخ صحیحی اســت که در خود متجلی میکنند« .این
حقایق ،اغلب بدون سعی و کوشش درک میشود نه با تقال و جستجو.
در زندگی سعادتمندانهای که فرد سالم از آن بهرهمند است؛ تفکر ،مانند
ادراک عبارت اســت از؛ دریافت یا تولید خودانگیخته و منفعالنه ،تجلی
نابرانگیخته ،بیتالش و شادمانه ماهیت و هستی ارگانیزم ،مجال دادن
به اموری که خود واقع میشــوند نه مجبور کردن آنها به واقع شــدن
و نوعی «بــودن» مثل عطر یا گل یا ســیبهای روی یک درخت».
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در خصوص راهکار رســیدن به خودشکوفایی ،روانشناسان انسانگرا
اعتقاد دارند بهگونهای آشــکار و نهان ،گرایش و اســتعداد درونی برای
حرکت بهســوی کمال در همه انسانها وجود دارد .در شرایط مناسب،
ایــن گرایش از قوه به فعل در میآید .از نظــر آنها ،این گرایش ،چرخ
اصلی زندگی است .گرایشی است به جانب آشکار ساختن و بسیج کردن
همه استعدادهای یک موجود ،که موجب تعالی آن میشود .راجرز تأکید
میکنــد « :این گرایش ممکن اســت در ژرفای الیههایی از دفاعهای
روانی مدفون شــود و ممکن است در پشت ظواهر پرفریب که هستی
آن را انــکار میکند وجود خود را مخفی کند .با این وجود در هر فردی
وجود دارد و انتظار شــرایطی را میکشد که بتواند آشکار گردد .انسان
در یک ارتباط اصیل و صادقانه در ســطح وجدان هوشــیار و ناهشیار
شــخصیتش خودشناسی خواهد کرد .بهگونهای که برخوردش براساس
این شــناخت ،ســازندهتر ،خردمندانهتر ،اجتماعیتر و رضایتبخشتر
میشود.)Rogers, 1995, 40( ».
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رمز گرایــی :ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎﻯ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻭ ﺍﺩﺑﻰ ﺭﻣﺰ ﻭ ﺳﻤﺒﻞ ،ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ
ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﻝ ﮔﻮﺳﺘﺎﻭ ﻳﻮﻧﮓ ،2ﻣﺸﺨصــۀ ﺭﻣﺰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ
ﻧﻮﻋﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻣﺮﻯ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺭﻣﺰ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺮ
ﺑﺮ ﻣﻰﻛﺸﺪ؛ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺍﻧﺪﺍﺯﺩ .ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺭﻣﺰ ،ﻧﻮﻋﻰ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﻭ ﺗﺄﺛﺮ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻥﺯﺩﮔﻰ ﺍﺯ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﻣﺮﻯ
ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺐ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺭﻣﺰ،
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻘﻬﻮﺭ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ که ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻳﻮﻧﮓ ﺭﻣﺰ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻴﻨﻮﻯ 3ﺍﺳﺖ؛ ﻗﺪﺭﺗﻰﻛﻪ ﺁﺩﻣﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﻰﺍﻧﮕﻴﺰﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ
ﻭﺍ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻴﻨﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻣﺸﻴﺖ ﺍﻟﻬﻰ ،ﻗﺪﺭﺕ ﻓﺎﻋلــۀ
ﺍﻟﻬﻰ ﻭ ﺟﻼﻝ ﻭ ﺷﻜﻮﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻯ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﻴطــۀ
ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩﺍﮔﺎﻩ ﺁﺩﻣﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺵ
ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻴﻨﻮﻯ ،ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ
ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩﺍﻯ ﻧﻴﺮﻭﺯﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭ ﭼﻴﺰ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺣﺪ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ میپیوندد .ﺭﻣﺰ ﺗﻮﺍﻧﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺭ
ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﻛﺸﺎﻥﻛﺸﺎﻥ ﺑﺒﺮﺩ .ﭼﻮﻥ ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﺎیــۀ ﻧﺎﺧﻮﺩآﮔﺎﻩ
ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺒﺪﻝ ﻣﻰﺳﺎﺯﺩ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻳﻮﻧﮓ ،ﻗﺸﺮ ﻋﻤﻴﻖ
ﻧﺎﺧﻮﺩﺍﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻣﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ .ﺩﺭ ﺧﻮﺩآﮔﺎﻫﻰ ،ﺳﻤﺒﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻩ
ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻃﻌمــۀ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺫﻫﻨﻰ ﻭ ﻋﻘﻼﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ
(ﺳﺘﺎﺭﻯ.)1372،11 ،
از نظر یونگ ،رمزهایی که آنها را آگاهانه درک شــود؛ در همان حال،
ضمیر ناخودآگاه جمعی تقویتشــان میکند .لــذا بیزمان و جهانیاند.
یکی از علل اینکه انسان به رمز نیاز دارد؛ شکاف بین بخش خودآگاه و
ناخودآگاه ذهن اوست .ذهن وقتی رمز را کشف میکند به اندیشههایی
راه میبرد که در ورای دســترس عقل اســت .رمز بهعنوان پلی عمل
میکند که انســان را به خویشــتن خود وصل میکند و جدایی انسان
از خویشــتن درونی تا حدی نتیجه حاکمیت خرد ،علم و فناوری دوران
معاصر است (.)Barrie, 1996, 44
در تفکــر ﺩﻳﻨﻰ ،عالم همه رمز اســت .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﻣﺰ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺁﻓﺮﻳﻨﺪ؛ بلکه
فقــط آن را در مییابــد .رمزهــا ،ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ برتر
هستند .ﺭﻣﺰ ﻭﺟﻬﻰ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭﺟﻮﺩﻯ ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ
ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ و عمیقﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻰﺳﺎﺯﺩ.
ﺭﻣﺰﻫﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻫﺴﺘﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻳﻚ ﺷﻰءﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭﺍﻗﻌﻰﺍﻧﺪ ﻛﻪ
ﺧﻮﺩ ﺷﻰء .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ،ﺁنهــا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺗبۀ ﻛﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺷﻰء ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﻰﺑﺨﺸﻨﺪ .رمز مخفیترین و در عین حال با اعتبارترین جنبه هر ﺷﻰء
اســت .ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺮچیزﻯ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻰ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺖ،
رمزی اندرون رمز دیگر اســت و ﺗﻨﻬﺎ ،خداوند ﺍﺳﺖ که دیگر رمز نیست
بلکه راز نهفته در اعماق این رمزهاست .گفته میشود؛ ﻧﻘﺶﻫﺎﻯ ﺍﺯﻟﻰ،
ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﺎ ﻓﻄﺮﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺳِ ّﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﻣﺰﻯ

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﻤﺎء ﺑﻪ ﺁﺩﻡ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺶﻫﺎﻯ ﺍﺯﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻫﻤﺎﻥ
ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻳﺎ ﺻﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻰ ﺍﻓﻼﻃﻮﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮﻣﺎیــۀ ﻓﻄﺮﺕ ﺩﺭ
ﺍﺩﺭﺍﻙ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺟﺎیگزﻳﻦ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ،ﺻﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻫﻤﺎﻥ ﺫﺍﺕ
ﺍﺷﻴﺎﺳﺖﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻫﻮﻯ ﻭ ﻛﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻯ ﻭﺟﻮﺩﻯ آنهــا ﺭﺟﻮﻉ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﺭﻣﺰﻯ ،ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺍﺷﻴﺎﻯ ﻣﺘﻜﺜﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﺮﺩ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ،ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻣﺰ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﻤﺎﻳﻰ
ﻭ ﺻﻔﺎﺗﻰ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎﺕ ﻣﺘﻜﺜﺮ ﻳﺎ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺭﺟﻮﻉ
ﺍﺻﻠﻰ ﺭﻣﺰ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﻤﺎء ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﻮﻯ ﺭﺥ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺭﻣﺰ،
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ( .اکبری و پورنامداریان( )1390 ،جدول .)2
فرق نشانه ،نماد و رمز
آندانا .کی .کوما ،)1877-1947( 4نمادﮔﺮﺍﻳﻰ (ﺳﻤﺒﻠﻴﺴﻢ) ﺭﺍ ﻫﻨﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ؛ ﻫﻨﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺯ
ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (اکبری و پورنامداریان.)1390 ،
«یونگ» میگوید :آنچه نماد نامیده میشــود ،عبارت اســت از یک
اصطالح ،یک نام یا حتی تصویری که ممکن است نماینده چیز مأنوسی
در زندگی روزانه باشــد و با این حال عالوهبر معنی آشــکار و معمول
خود معانی تلویحی بهخصوص نیز داشته باشد .ذهن آدمی در کندوکاو
نماد به تصوراتی میرسد که خارج از محدوده استدالل معمولی است.
برخالف نشــانه ،معنا در نماد از صفات جوهری آن اســت .نشانه يک
قرارداد اختياری اســت که در آن ،دال و مدلول نسبت به هم بيگانهاند.
در حالــی که در نماد دال و مدلول از همگونــی خاص برخوردارند که
ندهنده قرار میگيرد (نجفپور.)22، 1388 ،
مبنای يک پويايی سازما 
بر اســاس دیدگاه مامفورد بیش از آنکه انسان یک حیوان خالق ابزار
باشــد یک حیوان خالق نمادها بودهاســت .حتی زمانــی که در اولین
گامهای مســیر حیات خود قرار داشــت توان خود را در شکل دادن به
فرمهای نمادین بیش از فرمهای ســودمند معطوف داشتهاست .از این
دیدگاه تولیدات بشر بیشتر از نیاز به فعلیت رساندن منابع ذاتی و درونی
خود الهام گرفتهاست تا نیاز به کنترل محیط کالبدی پیرامونی یا نیاز به
تغذیه بیشتر )Barrie, 1996, 38(.
با توجه به مطالب باال ،میتوان نمادها را حاصل انعکاس رمزها دانست.
نمادها تجســد جلوهای از رمزها هســتند که به ناگاه و در مرز خودآگاه
و ناخودآگاه آشکار میشــوند و همچون پلی مسیر درک رمزهای ازلی
را تســهیل میکنند .نمادها به صورت بنیادین انرژیهای مرموز رمز را
با خود همراه دارند .نمادها بســته به توان خود ،مرتبهای از ادراک رمز
را آشــکار میکنند .نمادها انعکاســی از ادراک انسان از حقیقت رمزها
هســتند .پس در یک جمعبندی میتوان اســتداللکرد رمزها خارج از
ســر رمزها جلوهای از راز باالترین
محدودۀ ارادۀ انســان وجود دارند و
ّ

هویت
مرتبۀ وجود هســت .جوهر رمزها ،راز اســت .جلــوه ای از ادراک رمز
توســط انســان از طریق نمادها آشکار میشــود و از این طریق مورد
فهم انســانهای دیگر قرار میگیرد .نمادها آفری دههای مرز خودآگاه و
ناخودآگاه انسان هســتند .به زبان سادهتر ،رمزها همانند اتاق هزارتوی
هستند که انســان در شرایطی خاص مرتبهای از آن را در مییابد و به
بیانی نمادگونه منعکس میکند.
پدیدارشناسی
هدف پدیدارشناسی ،پیبردن به جوهر اصلی پدی دهها و کشف حقیقت
آرام گرفته در آنهاســت .برای اینکار الزم اســت همه پوســتههای
ظاهری کنار زده شــود تا حقیقت آشــکار گردد .این کار که با کاهش
تجربههای فردی به پدیدهای کــه توصیف ماهوی آن به صورت عام
امکانپذیر باشد صورت میپذیرد.
هایدگر پدیدارشناســی را فرایندی میداند کــه به موجب آن ،امکان
ظهور و آشکار شدن اشیاء فراهم میآید .از دید او پدیدارشناسی روشی
اســت برای اندیشیدن که ما را قادر میســازد چیزهایی که در واقع در
جلو چشــمان ما قــرار دارند و در عین حال به طریقــی برای ما مبهم
هســتند ،ببینیم .چیزهایی که بر طبق عادت بــا آنها مواجهیم و اغلب
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موردغفلت ما هســتند یا در تیرگی اســرار انواع انتزاعها و تجریدها ،
تغییرشــکل دادهاند (پرتوی .)48 ، 1387 ،بر خالف مكاتب فلســفي كه
تنهــا عقالنيت را واقعي ميپندارند و از اينرو مجذوب قواي عقالني و
تحليل مفهومياند؛ پديدارشناسي بر توصيف دقيق تماميت ظهور پديده
در تجربه انساني تمركز ميكند .پديدارشناسي توصيفي ،از تحويلگرايي
ميپرهيــزد و غالب ًا بر اپوخه 5پديدارشناســانه تأكيد ميورزد كه تنوع،
پيچيدگــي و غناي تجربه را توصيف ميكنــد(. )Allen, 1987, 275
از نگاه پدیدارشناســی ،انســان وجود دارد تا حقیقــت وجود را دریابد.
در اندیشۀ پدیدارشناسی انسان با ســکنیگزینی به حقیقت وجود نائل
میشود .سکنیگزینی با ساختن همراه است .ساختن تنها یک وسیله و
یک راه برای ســکونت نیست؛ ساختن به خودی خود و پیش از هرچیز
سکونت کردن است )Heidegger, 2001, 8(.
ســکنی گزیدن به معنای در آرامش قرار گرفتن است .ویژگی بنیادین
ســکنیگزیدن ،محافظت و نگهداری کردن است .حفظ کردن معنای
رهایی بخشــیدن چیزی از خطر نیســت؛ حفظ کردن بــه معنای رها
ساختن چیزی برای حضور داشتن خود آن است(Heidegger, 2001,
 .)43از نظرهایدگر ،انسانها هنگامیکه « به سوی درون رو میکنند»
خودشــان را ارزیابی میکنند .آنها تعلق خود به چهارگانه را از دســت

جدول  .1اصول و نشانههای ارتقا هویت از منظر روانشناسی انسانگرا
			نشانههای ارتقاء هویت

اصول الزم برای خودشناسی
رهایی؛ رهایی از خجالتها ،باورهای غلط و تمام نیروهای منفی بازدارنده

افزایش حس تقدیر و تحسین و خودباوری

دوری از سلطهجویی و سلطهپذیری

حذف دوگانگیها؛

صداقت

افزایش توانایی قضاوت؛

ارزیابی اثر توسط خالق اثر

تجارب مشابه به تجارب اوج؛

پذیرش خود و دیگر پدیدهها

ارتقاء خالقیت؛

راز

رمز

نماد

خاصیت

نحوه ادراک

وجودی مستقل از ادراک انسان
دارند.

ظاهریترین مرتبه وجود
هستند .تجسد جلوهای از
راز است.

تجسد ادراک انسان از
رمز است.

همگی خاصیتی ذکرگونه ،بیدارکننده و
برانگیزاننده دارند .انسان را به خویشتن
نزدیکتر میکنند.

در مرز خودآگاه و ناخ ودآگاه قرار دارند .به
تعبیری دیگر در یک موقعیت به دور از
استیالگری آشکار میگردند.

باالترین مرتبه وجود است.
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جدول  .2نسبت راز و رمز و نماد

هویت شهر

لزوم ایجاد شرایط اطمینان بخش

ارتقاء سطح کیفی روابط بین افراد
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یدهند« .وقتی بــه خود میآییم و به خود میاندیشــیم ،از چیزها
نم 
به خــود باز میگردیم؛ بدون آنکه ماندنمــان را در میان چیزها ترک
کرده باشــیم .در واقع ترککردن یا قطع رابطه با چیزها در حالتهای
افســردگی پدید میآید و اگر این حالت انســانی نبود ترک چیزها نیز
ممکن نبود .ماندن و بودن با چیزها یک مشخصه انسانی است؛ ارتباط
میان انسان و فضا چیزی جز سکنیگزیدن به معنای دقیق آن در گفتار
و اندیشه نیست»(.)Heidegger, 2001, 45
یکی از کلمات کلیدی در پدیدارشناســی «چیز» اســت« .چیزها» از
طریق ساختن انسان ظاهر نمیشوند ولی در عینحال بدون هوشیاری
انسانهم ظهور نمییابند« .هر آنچه چیز میشود از حلقه شدن نمایش
آینــهوار عالم پدید میآید .تنهــا و تنها آن هنگام که – به ناگاه -عالم
چونان یک عالم میعالمد ،حلقه ظاهر میگردد ،حلقه شدنی ک ه از آن،
حلقه شــدن زمین و آسمان ،قدسیان و انســانهای فانی ،خود را برای
سازگاری یک دست بسیط آزاد میسازند» (.)Heidegger, 2001, 50
نگاه هایدگر گام اول برای رســیدن به چنین هوشیاری یک گام به
از 
عقب برگشــتن و اجتناب از آنگونه اندیشــیدنی است که فقط ویژگی
بازنمایی و تبیینکنندگی دارد؛ ســپس رویآوردن به اندیشیدنی است
یدهد و به یاد میآورد .این گام به عقب در ســازگاری با
که پاســخ م 
جهان قرار میگیرد .از نگاه پدیدارشناسان ،پدی دهها در یک لحظه و به
ناگاه در مرز خودآگاه و ناخودآگاه انسان حقیقت خود را آشکار میکنند.
این لحظه همان لحظه ســازگاری کامل با پدی دههای اطراف است؛ که
یدهد .آدمیان با سکنای در عالم
مجال آشکار شدن پدی دهها را به آنها م 
به عالم آنگونه که هســت نائل میشــوند .فقط هرآنچه به جهان گره
میخورد چیز میشود(.)Heidegger, 2001, 8
دو کلمه کلیدی دیگر در پدیدارشناســی که بــرای تنظیم چهارچوب
نظری تحقیق حاضر بســیار مهم اســت؛ واژههای «هنر» و «تجلی»
هستند« .در پدیدارشناســی اعتقاد بر این است که هنر از آنجایی آغاز
میشــود که آزادی مییابد .از اینرو روشن است که این آغاز ،گونهای
پدیدارشناســی اســت .پدیدارشناسی ،گذشــته را میپاالید و با تازهها
روبهرو میشــود .در آفرینش هنر ،موفقیتهای چشمگیر جدا از مهارت
یدهد .دانستن با فراموشی دانش همراه است .ندانستن صورتی از
رخ م 
جهل نیست؛ بلکه تعالی دانستن است .بدین شکل هنر افزایش زندگی
اســت .گونهای رقابت میان حیرتها که خودآگاه ما را تحریک میکند
یدارد .هنرمند روشی را که زندگی میکند
و آن را از خوابآلودگی باز م 
نمیآفرینــد ،او آنچه را که میآفریند ،زندگی میکند» (باشــار،1387،
.)34
تجلــی یا عدم حجاب « :در اندرونه موجــود و در کلیت آن یک مقام
آشــکار ظهور دارد .نوری هســت .با نظر به موجــود میبینیم ک ه این

«نــور» بســی از خود «موجود» بیشــتر از«وجود» بهــره دارد .این
«بطن آشکار» توســط «موجود» تحدید آن میشود .بلکه این «بطن
نورانی» همچون «عدمی» که آن را به دشــواری میشــنویم ،به گرد
هر « موجودی» در گردش اســت« .موجود» به عنوان «موجود» صرف ًا
هنگامی میتواند وجود داشــته باشد که در نورانیت این نور وارد و از آن

خارج گردد»(.)Heidegger, 2001, 46
از نظر محمد م ددپور ؛ علت مادی هنر تخیل و محاکات اســت .اما
علت فاعلی آن غیر از محاکات اســت .وی اشــاره میکند« :در اینجا
آدمی با معرفت ،الهام و جذبه که مبدأ معرفت است سرو کار دارد .جذبه
حالتی است که در آن شعور و وجدان فردی انسان تحتتأثیر و استیالی
القائاتی قــوی و عالی فرو ریخته ،و وجود خــود را در وجودی متعالی
مســتغرق مییابد و احساس بهجت و ســعادت میکند .در واقع غلبه
و اســتیال حالت انفعالی مخصوصی اســت که در آن شخصیت و تعین
هویت انســان به کلی محو میگردد و جای خود را به حالت و یا احوال
روحانی غیر متعینی که بر وجود انســان تسلط یافته است وامیگذارد»
(مددپور.)24 ،1374 ،
محمد رجبی در تعریف هنر تأکیــد میکند هنر به معنای معرفتی آن
در ســاحت شهودی متحقق میشــود که هرگز اعتباری نیست (رجبی،
 .)103،1378ســید غالمرضا اسالمی آفرینش مکان مقدس را محصول
بهکارگیری راز و سروش غیبی معرفی میکند که با عباراتی مثل ضمیر
ناخودآگاه و یا روح طراح که مایه آفرینش مکان مقدس اســت مترادف
معرفی میکند (اسالمی.)152 ،1392،

چهارچوب نظری

همانگونه کــه از مطالعه متون مختلف روانشناســی انســانگرا و
نمادگرایی و پدیدارشناســی بر میآید شناخت خویشتن یک راه درونی
اســت .لذا از میان راهکارهای معماری برای ارتقاء هویت انســان ،باید
بــه دنبال راهی بود که زمینه شــکوفایی و معرفت انســان را از درون
فراهم آورد .در این این شــرایط رازهای وجود ،خود را در مرز خودآگاه
و ناخودآگاه ،آشــکار خواهند ساخت .رازهای حقیقت به هیچوجه تحت
اراده اســتیالگر انسان ،آشکار نمیشوند .بلکه در لحظهای که انسان از
تمام قدرتهای اســتیالگر خود کناره میگیرد و به قول عرفا به مرحله
فنا بودن میرسد ،آشکار میگردد(.)Yaghoobi & Islami,2014
این کنارهگیری انســان از اراده اســتیالگر همان سکنیگزینی است.
سکنیگزینی با ساختن همراه است .در فرایند ساختن چیزها ،در حقیقت
انسان به ساختن خویشتن مشغول است.
همانطــور که در مدل چهارچوب نظری دیده میشــود ،با ســاختن
به روش ســکنیگزینانه ،انســان به صورت ناخودآگاهانه به خلق نماد

هویت شهر
میپــردازد .نمادها جلوهای از زیبایــی ادراک راز درون رمز را با خود
همــراه دارند .این زیبایی ادراک راز ،نیرویــی جذبکننده دارد .نمادها
یدهند.
همچون پلی ،بخش خودآگاه انسان را با بخش ناخودآگاه پیوند م 
در این صورت درک نماد و رمز با درک خویشــتن همراه اســت .درک
رمز توسط معمار و تجسد دوبارۀ آن به شکل نماد که در مرز خودآگاه و
ناخودآگاه اتفاق میافتد به درک خویشتن منجر میشود .این محصول
در دوری دیگر به دلیل نمادگونه بودنش ،نیرویی در اندرون خود نهفته
دارد که بار دیگر مخاطبان خود را در مرز خودآگاه و ناخودآگاهشــان به
خویشتن خویش نزدیکتر میکند (شکل .)2

معماری
کالس طراحی
گزینی
سکنی
شمارهتجربی
خودشناسی؛رهاورد
تابستان 1390
در بهار و
پنجم/
سال
هشتم/

اســتفاده میگردد .از دانشجویان خواسته میشود بدون درنظر گرفتن
موضوع درسی کالس ،به اشارههای گِل توجه کنند و تنها منتظر آشکار
شدن احجامی باشند که به یکباره در مقابل چشمان آنها آشکار میشود
و در آن زمان تالش کنند که به آرامی حجم را آشکار کنند (شکل .)3

فرایند طراحی سکنی گزینانه

تالش برای برگزاری کارگاههای آموزشــی دانشــجویان معماری به
شیوه سکنیگزینانه ،به گونهای آغاز میگردد که باور عمیق مدرس به
توانمندی همه دانشجویان وجود دارد .این باور به دانشجویان با جمالت
منطقی ،که ریشــه در مبانینظری تحقیــق دارد انتقال مییابد .پس از
تهییج دانشــجویان با این مباحث ،مســئله تجلی و آشارشدگی مدنظر
هایدگر تشــریح میگردد .تجربه آشارشدگی با یک کار عملی ساده به
وسیله خطوط آغاز میگردد.
در ایــن مرحله از میان یکســری خطوط آزاد ،به دانشــجویان گفته
میشود از دخالت دادن تصورات ذهنیشان خو دداری کنند؛ دانشجویان
باید فقط منتظر باشــند تا خود شکل آشــکار گردد .در مرحله دوم ،به
آفرینش هنر ســه بعدی پرداخته میشــود .در این مرحله از گِل رس

هویت شهر

کناره

شکل  .3نمونههایی از هنر دو بعدی و سه بعدی دانشجویان به روش سکنی گزینانه

گیری از نیروهای استیالگر و رهایی از

همۀ نیروهای بازدارنده (اپوخه).

(خلق اثر معماری)

همراهی این سه مرحله با درک معنا

همراهی آثار نمادگونه با نیروهای

و شناخت خویشتن

تذکردهنده و بیدارکننده

شکل  .2مدل چهارچوب نظری تحقیق
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آشکار شدن خود به خودی رازها از طریق رمزهای
موجود در عالم در مرز خودآگاه و ناخودآگاه

انعکاس نیروی دریافتشده از رازها از وجود هنرمند
و تجسد دوباره و نمادگونۀ این نیروها
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مرحلــه اصلی کار عملی ،بعد از انتخاب موضوع طراحی آغاز میگردد.
در ایــن مرحله به دلیل جدید بودن روش برای دانشــجویان ،ســعی
میگردد از پیچیدگی موضوع اجتناب گردد .همچنین به صورت تعمدی
محدودیتهای پروژه مانند :سایت ،خواستههای کارفرما و مسائل فنی
به طور موقت نادیده گرفته میشــود .دلیل اصلی این کار از آن جهت
اســت که پس از یکبار آفرینش اثر هنری توســط فرد ،میزان خالقیت
وی بهطور عجیبی افزایش مییابد و پس از آن ،قادر اســت با پذیرش
هر نــوع محدودیتی باز هم به خلق اثر معماری بپردازد .برای شــروع
کار موضوعات فرهنگی از قبیل موزه ،فرهنگســرا ،ســینما و نمایشگاه
میتوانند مناســب باشــند .از دانشــجویان خواسته میشــود از میان
اشکال آشکارشده تنها منتظر اشــکالی باشند که قابلیت معماریشدن
را به صورت بالقوه دارا هســتند .قابلیت معماری به معنای دید ه شــدن
فضاهایی است که به صورت ذاتی برای مشارکتکننده خوشایند است
و به نوعی در ناخودآگاه دانشجویان ،تجربههای خوشایندی از بودن در
این فضاها وجود دارد .آفرینش اثر معماری آرام آرام به کمال میرســد.
در هر مرحله از کار ،عمل نقد توســط خود دانشــجو انجام میشــود.
درصورت عدم همکاری موفقیتآمیز وی ،نقد دستهجمعی دوستان وی
به نقد مســتقیم استاد ارجحیت دارد .برای ایجاد شرایط اطمینانبخش،
در تمام مراحل ارزیابی کارها ،به دانشجویان اطمینان داده میشود این
ارزیابیها هیچگونه تأثیری در ارزیابی نهایی مدرس نخواهد داشت .از
آنها خواســته میشــود اصل صداقت و عدم غرضورزی رعایت گردد.
هــدف از اینکار عالوه بر تقویت قدرت ارزیابی دانشــجویان ،آموزش
این نکته اساســی است که معیارهای واقعی سنجش و ارزشگذاری به
طور عام در درون خود انسان قرار دارد .لذا انسان برای ارزیابی کار خود
نیــازی به تأیید دیگران ندارد و این نیرویی اســت که خداوند در وجود
وی به ودیعه نهاده است .برای بیدار ساختن این نیرو در کالس طراحی
میتوان ابتکارت خاصی به کار برد .مثل :امتیاز دادن به کار توسط خود
دانشجو ،البته دانشجو بایددلیل این امتیاز را توضیح دهد .نتیجه اینکار
شناســایی نقاط قوت و ضعف کار اســت .این کار بدون آنکه مدرس
با توضیحات استادمآبانه زحمت بســیار زیاد اینکار را به عهده بگیرد؛
توســط خود دانشجو به صورت درونزا انجام میگیرد .پس از شناسایی
نقــاط قوت و ضعف کار الزم اســت برای تکامــل و ارتقاء کیفی کار،
دانشجو باز منتظر تجلّی و آشکار شدن باشد.
بــا پیش رفتن طراحی بهســوی کمال و تعادل ،دانشــجویان متوجه
میشــوند؛ گوشــههایی از بســتر طرح را به صورت ناخودآگاه طراحی
کردهانــد و بهنوعی طرح را با بســتر آن پیوند دادهانــد .این اتفاق در
جریان آشکارشــدگی به وقوع میپیوندد .فضاهای بیرونی مثل :پلهها

رمپها ،آب نماها ،فضاهای سبز و سنگفرشها یکی پس از دیگری
نمایان میشوند.
از ســوی دیگر ایوانها ،رواقها و ورودیها ،آرام آرام فضای داخل را
یدهند؛ بدون آنکه توجه خاصی بــه ترتیب طبقات ،داخلی و
شــکل م 
یا بیرونی بودن فضاها شده باشــد .در این مرحله به صورت ناخودآگاه
فاصلۀ ،درون /بیرون ،باال /پایین ،حجم /پالن ،سقف /دیوار و بسیاری
دیگــر از دوگانگیهای پیچیدهتر مثل اســتاد /دانشــجو ،تولیدکننده/
مصرفکننده و حتی اثرهنری /هنرمند حذف میشود.
در مســیر تکامل پالن ،طراح در داخل فضای معماری درحال حرکت
است و به صورت ناخودآگاه ،در جستجوی فضاهایی است که در رویاها
و یا خاطــرات از یادرفتۀ خود ،زیبایی آن را بارها تجربه کرده اســت.
(شکل .)4
و اینگونه میشــود کــه صحبتهای آقای عیســی حجت قابلفهم
میگــردد« :برای معمار شــدن باید جور دیگر به پیرامون نگریســت،
چیزها همانهایی نیســتند که دیده میشوند ما [در شرایط عادی] فقط
اندکی از چیزها را در مییابیم ،آنچه مطلوب خودمان اســت میبینیم»
(حجت.)7 ،1392،

در طراحی مبتنی بر سکنیگزینی ،فاصله منطق و شهود حذف میشود.
در این روش علل اربعۀ آفرینش اثر هنری درهم میآمیزد؛ رســیدن به
غایــت اثر معماری ،که ایجاد مکانی انســان محور و به نوعی افزایش
زندگی اســت؛ با علت صوری ،مادی و فاعلی آن ممزوج میشــود .در
این روش معمار تنها متخصص نیســت ،بلکه وی با بهرهگیری از قوای
فطری و غریزی عالوه بر علم اکتســابی ،اجــزاء طراحی را با زندگی
جاری در آن؛ در کلیتی زیبا میآفریند .مشابه این جریان ،پاالسما اشاره
میکند« :هنرورز نیازمند بســط روابط ویژه میان اندیشه و ساختن ،ایده
و اجــرا ،عمل و ماده ،آموختن و انجــام دادن ،تکبر و تواضع و هویت
خویشتن و کارش اســت .وی در تأیید امتزاج سازنده و فراوردهاش در
هنر طراحی به گفتههای جان برگر در کتابش «برگر در طراحی» اشاره
میکند« :هر تأیید یا انکار ،شــما را آن قدر به موضوع نزدیک میکند
تا در نهایت ،در ظاهر ،به آن نفوذ میکنید :خطوط پیرامونی که ترسیم
کردهاید دیگر نه لبهها آنچه دیدهاید ،بلکه لبه آنچه شــدهاید را نشــان
یدهد» (پاالسما.)59،1392،
م
این روش طراحی را شاید بتوان با روش آلوار آلتو مقایسه کرد .آلوار آلتو
آنچنان که پاالســما معرفی میکند نوعی بینش ناب و نادر را از فرایند
خالقانه تجربی یک ذهن بزرگ ،مطرح میکند و به نقش زایندۀ دست
فارغ از ذهن و بازی ناخودآگاه و بی هدف آن در خط کشیدن اشاره میکند.
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شکل  .4نمونههایی از طراحی فرهنگسرا توسط دانشجویان به روش سکنیگزینانه.

یدهم ،همین اســت.
«آنچه مــن ،گاهی اوقات غریزی و بی اراده ،انجام م 

آن را بــه حکمــت ،علم و دانش تقلیل داده و بــه فرم تبدیل میکند

(پاالسما.)80،1392 ،

طراحی ســکنیگزینانه مدنظر این مقاله ،که تجربهای دیگر از فرایند
طراحی معماری با کار گِل دکتر اســامی است 4شاید از برخی جهات
شبیه به روش طراحی آلتو باشد ولی باید اشاره کرد در این روش طراح
عــاوه بر ترکیببندی اجزاء ،به زندگی بعد از آفرینش در این مکانها،
نظر دارد و مکان وقوع رویدادهای معنا بخش را ســازماندهی میکند.
در فرایند تبدیل اندیشه و خیال به فضای معماری ،در فرایندی پیچیده،
هنرمند مسیر خود را از اشراق آغاز کرده و در سلسله مراتبی خاص،
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رویکرد آلتو به طراحی ناظر بر این اســت که در هر کار خالقه ،آگاهی
متمرکز میبایســت در لحظه ،آزاد و با روشــی غیرآگاهانه و متجسد از
پویش ذهنی جایگزین شــود .چشم و دنیای بیرون برای لحظهای تیره
شــوند ،همانطور که آگاهی و بینایی درونی شــده و تجســد مییابند

در اواســط ترم -از آنها خواسته شد تجربیات خود را از فرایند طراحی،بهصورت صادقانه تشــریح کنند .این نمونه شرح حال دانشجویی است
که در مقطع کارشناسی ناپیوسته ،با زمینه کاردانی غیرمرتبط (کامپیوتر)
مشغول تحصیل بوده است .ایشان در وضعیتی کالس طراحی را تجربه
میکردند که به دلیل صحبتهای مأیوسکننده دیگران و نداشتن پایۀ
معماری ،بســیار نگران بودند که نتوانند در کار طراحی موفق باشــند.
زمانی که در کالس گفته شد « :انسان به طور ذاتی دارای تواناییهای
بیشمار است و برای بالفعل شــدن این تواناییها کافی است به ندای
درون توجه کنــد در این صورت خود را خالق ،حکیم و هنرمند خواهد
یافت »...به گفته خودشان تالش کردند تا این اصل کالس را باور کنند
و در وجود خودشان به محک تجربه درآورند .صحبتهای این دانشجو
به خاطر اینکه حائز نکات ارزشــمندی اســت و میتواند مهر تأییدی
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بهمحض اینکه احساس واگذاری پروژه و خواستههای بیحد و حصری که در (پناهی و همکاران.)1393 ،
بردارد در ضمیر ناخودآگاهم رســوب کرد ،پیچ و خم مشکالت را برای مدتی
بحث و یافته
فراموش میکنم .سپس به سمت روش کاری پیش میروم که بسیار شبیه به
هنر آبستره است .من خیلی ســاده از روی غریزه ،و نه ترکیبهای معمارانه ،بــرای ارزیابی فرضیههــا در این پژوهش ،نیاز بــه مصاحبه عمیق با
شــروع به خط کشیدن میکنم ،اما از میان آنچه که در این روش و بهصورت مشــارکتکنندگان احســاس شــد .البته برای راحتی دانشجویان در
انتزاعــی ،اغلب ترکیبهای کودکانه به نظر میرســد ،ایده اصلی به تدریج و امر مصاحبه از آنها خواســته شــد تجربههای خود را از فرایند طراحی
بهآرامی شــکل میگیرد ،نوعی جوهرۀ کلی که به من در هماهنگ ســاختن مطابق تصاویر کارهایشان به قلم آورند .متن حاضر از میان نوشتههای
اجزای متعدد متناقص یاری میرساند».
دانشــجویان بهطور نمونه ،انتخاب گردیده اســت که بعد از چند جلسه
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بر چهارچوب نظری باشــد در اینجا آورده شــده است .دانشجوی فوق
صحبتهایی را که با خود در طی فرایند طراحی داشــته است بهصورت
زیر بیان داشته است:
« درآغاز به چیزی فکر نکن ،فقط در دســتانت بــا آن بازی کن ،این گِل از وجود
توســت .با او مهربان باش ،این کار را تا جایی ادامه بده که احســاس کنی به سکون
نیاز دارد و میخواهد از دســتان تو رها باشــد ،بر زمین بگذارش .سکوت کن و به او
خیره شــو ،باز هم مهربان اشــتباه نکن این تو نیستی که به او میگویی چه باش .او
خود خواهد شد.
آرام باش  ...نگاه کن  ...اشــارههایش را میبینــی ،دقت کن .او راه تکاملش را خود
به تو خواهد گفت.
«این لحظه تجلی ســت» خود او بود که با اشاره به قسمتی که تا خورده بود ،وجود
یک فضای نیمهباز وســیع را در آن قسمت تداعی میکرد .و وجود یک الیه نازک از
جانش که در قسمت چپ ،جلوتر آمده بود ،عالقه به یک ایوان را از تو تمنا میکرد.
شاید کمبود فضا دلیلی باشد که بیشتر فکر کنی .عقل را دخالت بده ،عقل و احساس

و یــک نوع ممزوج شــدن طراح ،موضوع طراحی و وســیلۀ طراحی
اتفاق میافتد .و بهنظر میرســد علل اربعه درهم تنیده شــده باشــد.
به مدد این روش ،اشــکالی با ویژگیهای خاص آشــکار میشوند که
همگی از قدرت بیان بهرهمندند .با انســان حرف میزنند .این اشــکال
درحیــن بدیع بودن ،ریشــ ه در عمیق تریــن و بکرترین الیۀ وجودی
انســان دارند .این روش آفریدن اثر هنری ،همراه با اندیشــه اســت.
اندیشــهای که در مرز خودآگاه و ناخودآگاه از درون میجوشــد؛ به یاد
یدهد .این اندیشــه یادآور رازهای
یدهــد و تذکر م 
میآورد ،نشــان م 
خلقت انســان اســت .انســان را با خداوند پیوند میزند .انســان را به
خودش نزدیکتر میکند .تواناییهایش را آشــکار میکند .این توانایی
زادۀ صداقــت اســت و در دام دروغ نمیافتــد .در خالل صحبتهای
ندهندۀ فهم عمیق
مشارکتکنندهها ،جمالتی مشاهده میشد که نشا 
آنها از موضوعات واالتر بود .مثل یادآوری داســتان خلقت انســان از
خاک ،یادآوری بازگشــت روح انســان به ســوی خداوند ،فهم اینکه
همــۀ تواناییهای موجــود در عالم حقیقت ًا از جانب خداســت و غیره.

گاهی در کنار هم تازههایی را خلق میکنند.
به طور عجیبی گِل من غمگین اســت .چه چیزی کم دارد؟ -فضای باز -بازیهای
کودکانه ...پس شــروع کن وجود یک حیاط مرکزی میتواند راهکار مناسبی باشد .با
جدارهای ضخیم با کاربری متنوع.
قســمتی از ســقف باالی فضای نیمه باز ،ســنگینی میکند ،چه میخواهد؟ باز هم
نگاه کن  ...پیش آمدگی آن به ســمت حیاط ،شــاید به زیبایی کارت بیفزاید! باز هم
نگاهش میکنی؟!
جالب اســت باز هــم حرفی برای گفتن دارد ،هنوز اشــاره میکند ،پیشآمدگی باال
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راضیاش نمیکند ،دوســت دارد به نقطه آغازینش بازگردد .شــاید این آیه را تداعی
میکند« :همه از خداییم و به سوی او باز میگردیم» (شکل .)5

این گونه تشــخّ ص بخشــیدن به گِل در متن باال ،نشانه حذف نگاه
ســلطهگرانه و ابزاری به آن اســت .متن باال گواه حذف فاصله عقل و
احساس اســت .و البته جمله پایانی نشان از درگیری فرایند طراحی با
خویشتنشناسی نیز میتواند باشد.
در کل میتــوان از نوشــتههای دانشــجویان که مشــابه نمونه ارائه
شــده میباشــد؛ چنین برداشــت کرد :در تمامی نوشــتهها به نوعی،
تــرس اولیه وجــود دارد؛ ولی در کمــال ناباوری ،اشــکال و احجام
آشــکار میشــوند و این ترسهــا تبدیل بــه احســاسهای مثبت
میشــوند .مثــل :اعتمادبهنفس ،شــادی ،لذت ،هیجــان و آرامش.
در ایــن روش نگاه ابــزاری به پدیدههای اطراف کمرنگ میشــود

شکل  .5مراحل طراحی به روش سکنیگزینانه

بدین شکل سخنان باشالر که در تعریف هنر از منظر پدیدارشناسی در
این مقاله ،آورده شده است؛ تا حدود زیادی قابلفهم است .همگی این
آثار ،مخاطب را برای زمانی ن ه چندان کوتاه به خود مشــغول میکنند.
ل بودن ،معنایی نزدیک به معنای سکنیگزینی دارد .در این
این مشــغو 
قبیل آثار هنری آفریننده اثر ،تنها خالق اثر نیســت بلکه خود ،مخاطب
اثر اســت و از نیروی درونی آن بهــره میجوید .آنچه درخصوص نماد
گفته شد در خصوص این آثار صدق میکند ،این آثار نیرویی در اندرون
خــود نهفته دارند و مخاطب را برمیانگیزانند و به مثاب ه پلی بین بخش
خودآگاه و ناخوداگاه انســان است و انســان را به عمیقترین الیههای
وجودش نزدیکتر میکند.
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1. peak experience
 .2کارل گوســتاو یونــگ(، )1875 - 1961( ،)Carl Gustav Jung
روانپزشک و متفکر سوئیسی که بهخاطر فعالیتهایش در روانشناسی و ارائۀ
نظریاتش تحت عنوان روانشناسی تحلیلی معروف است.
3. numinosite
 .4فیلســوف هندی ،نویســنده و مورخ هنری که در سیالن متولد شده و در
نهضتهای تعلیم و تربیت هند فعالیتداشت.
 .5اپوخه ( )epocheاز فعل يوناني  epechoاخـــذ شـده كه در اينجا بـه
معناي توقف ،تعليق حكم و جدا شدن ذهن از هر پيشفرض ممكن ميباشد.
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طراحی به شــیوه سکنیگزینانه اشــاره به نوعی طراحی دارد که از بُعد
روانشناسانه به معنای کشف خویشتن واقعی است که در سایه احترام به
تواناییهای فطری دانشجویان محقق میشود .این نوع طراحی حاصل
ســفر دانشجویان به اعماق وجودشان اســت .بهطوریکه در این سفر
دانشجویان ،پس از گذر از الیههای کاذب ،به مرتبۀ تمییز احساسهای
واقعی نائل میآیند .این احســاسها در پیوند با مکانهای خاص است
که در بازی با گِل ،ســاختار آنها آشکار میشود .پس از گذشتن از مرتبه
احســاس در مرتبهای عمیقتر ،در مرز خودآگاه و ناخودآگاه و با توسل
به نوعی از اندیشه که از جنس تذکر است؛ امکان آشکار شدن رمزهای
ازلی برای دانشــجویان محقق میشود .در این شیوه از طراحی ،همانند
زندگی افراد خودشــکوفا ،فاصلهی بســیاری از دوگانگیها در نوردیده
میشود .ابتداییترین دستاورد این روش طراحی ،آفرینش آثار معماری
زیبا و باکیفیت است .و اما دستاوردهای مهمتر این شیوۀ طراحی ،تجربۀ
زندگی ســالم ،پویا و بهدور از رقابتهای کاهنده است که دانشجویان
در فرایند آفرینش معماری بدان دســت مییابند .حاصل چنین روشی،
شــناخت استعدادها ،احساسهای واقعی و دســتیابی به قدرت ارزیابی
صحیح ،توســط خود دانشــجویان اســت که در نقطه مقابل آثار سوء
قضاوتهای بیرونی اســت .عدم توانایی در امر قضاوت درونی به مثابۀ
یک امر فطــری ،یکی از مهمترین دالیل اضطــراب و بحران هویت
افراد جامعه معاصر اســت .همانطوری که انتظار میرفت ســاختن به
روش ســکنیگزینانه ،همراه با خودشناسی و باالتر از آن خودشکوفایی
است .چراکه دانشجویان در خالل فرایند طراحی ،زیباییهای واقعی را
بیهیچ واهمهای میپذیرند و نیازمند ارزشگذاریهای بیرونی نیستند.
دانشــجویان درمییابند زیباییهای واقعی در عادیترین امور زندگی
نهفته است .و برای بیان و پذیرش آن هیچگاه دچار تردید نمیشوند.
همانطور که دیده میشــود حاصل آزمــون عملی این پژوهش ،مؤید
مبانینظــری تحقیق اســت که مســتخرج از مطالعات روانشناســی
انســانگرا ،رمزگرایــی و پدیدارشناســی اســت .و در نهایت میتوان
ندهندة این واقعیت هستند که
اذعان داشــت نتایج این تحقیق نشــا 
شناخت خویشــتن مطابق نظر روانشناسان انسانگرا ،پدیدارشناسان و
نمادگرایــان ،یک نوع ادراک آنی و درونی اســت و در مرز خودآگاه و
ناخودآگاه انســان اتفاق میافتد .این نوع شناخت در سایه سکنیگزینی
اتفاق میافتد و به نوعی انسان در خالل ساختن به روش سکنیگزینی،
به ســاختن خویش مشــغول اســت .و به نوعی همراه با معماری بنا،
به معماری اندیشــه میپردازد .بنابراین آمــوزش معماری که به نوعی
آموزش هنر ســاختن است میتواند با ساختن خویشتن همراه باشد .لذا
میتوان ادعا کرد:
«خلق اثر معماری به روش ســکنیگزینانه با شناخت خویشتن همراه
است».
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Abstract
According to Islam theories, the major duty of human being is to recognize himself, which under this circumstance he
would be able to know God too. Scrutinizing such a divine message, we come to this conclusion that human being can
achieve the highest aim of creation while getting the knowledge and recognition of the world’s infinite intelligence.
It is obvious that achievement to the greatest aim of creation must be parallel to human perfection. Self-recognition
and self-identification are two important issues that should be more concerned by Iran educational system. From this
point of view, the success of any subject of education must be evaluated and assessed in terms of this criterion that
how high the educational system can realize the human being. Based on what is said, there arises a very particular
question: what method of teaching and creation of architectural work can result in self-recognition as the intersection
of science and art? As the problem raised in this research has been ignored by many researchers, we got right into
the fields involved with the issue of awareness of human conscious such as humanistic psychology, symbolism and
phenomenology. The culmination of this analysis is to recognize the fact that all these field, have the same principles
and strategies. All these fields strongly focus on the fact that if human is honest toward himself and communicates
with the surrounding phenomena in the same manner of dwelling, he can have access on a great part of his own
identity. Based on these approaches, phenomena are not things we can see or touch, but they are half recognized
in material worlds expecting for being realized completely by creatures. Observing the honesty and avoiding the
domineering view can pave the way to achieve the non -visible part of these phenomena. According to scientists`
view, human being can have self-recognition with honest communication resulting in growth and development of
virtues. This type of self-recognition accompanied by cosmology occurs in daily life activities unconsciously when
the human beings have a complete compatibility with the surrounding phenomena and has a dwelling relationship.
The most important point is that the self- recognition is concomitant with constructions.
Therefore, the architecture topic can be regarded as the most suitable and reliable realm of self-representation for
creator and audience of architectural work. The research hypothesis has been formulated in such way. The settlement
-based design can result in self-recognition. Settlement refers to a strategy which relies on horizontalism and
prevention from domination on the self-reality and surrounding. Based on the practical experiences of this research,
the trainee tries to recreate what he has touched several times and can love. The phenomenological analysis of this
design method shows that the experience of humanistic moments in revealing the details of architectural spaces helps
the trainee to remove the duality and contrast of innate feeling and reality of the material world in a compromise
towards the unity. The trainee is the organizer of functional spaces and also involved in the thought architecture.
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