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مقدمه

در  طبیعــت  اش،  بــا  همزیســتی  در  پیوســته  زمانــی  بشــر  گــر  ا
کمتر نشــانی از آن  کیفیــات به ســر می برد، امــروزه  فضایــی لبریــز از 
حیات جاریه می توان یافت. متأســفانه خلق کنندگان آثار معماری 
بــدون آنکه رســالتی در برابر سلســله ابعاد وجودی انســان داشــته 
کمی  گرایانــه، فضاهایــی تــک بعــدی را بوجــود  باشــند، بــا نگــرش 
که در تضاد با حیات، پوچ و تهی بود )الکساندر، ۱۳۹0، ۹(.  آوردند 
که باعث شــد انســان، ریشــه های روحی و روانی خویش  وضعیتی 
که  کند و به ســازگاری تحمیلی با محیط برســد. عاملی  را فراموش 
گســیختگی روانی انســان می شود  در طوالنی مدت منجر به از هم 
که به عقیده  )الکســاندر،۱۳8۱؛ یونگ،۱۳8۹(. این در حالی است 
مازلــو۱، ارضــای هریــک از نیازهــای روانشــناختی، یــک »ارزش« به 
شــمار مــی رود )مازلــو،۱۳67، 7۴(، و پاســخ بــه آنهــا، شــرط الزم 
کــه می تواند نتایــج ذهنی  بــرای داشــتن یــک زندگی ســالم اســت 
مطلوبــی چون: شــادی عمیق  تــر، آرامش درونی، ارضــای نیازهای 
ایمنــی و احساســی از آســودگی و فراغت پدید آورنــد )همان، ۱5۱(. 
که تشــخیص مــردم از محیط  همچنیــن مطالعات نشــان داده اند 
به میزان زیادی به نیازهای آنها بســتگی دارد )لنگ،۱۳۹0، ۹7(. و 
کردن نیازهای درونی  که انســان برای برآورده  این بدان معناســت 
خود، باید موقعیت مکانی مناســبی داشــته باشــد. بطوریکه عدم 
جهت گیــری بنــا، در راســتای انتظــارات فــرد، موجــب اضطــراب او 

خواهــد شــد )مایــس،۱۳87(. از همیــن  رو معماری بــه عنوان یک 
محیــط ســکونتی بایــد وســیله ای را ارائــه دهد تــا به انســان پایگاه 
وجــودی بخشــد )شــولتز،۱۳8۱( و پاســخگوی نیازهــای انســان به 
که معماری ســنتی  ویژه نیازهای روانشــناختی او باشــد. شــرایطی 
همــواره تابــع آن بــوده، و ســعی داشــته بــا حمایــت از موجودیــت 
انســان در طلــب به تعادل رســاندن دنیای مــادی و روانی وی، هر 
کیفی را در معماری خویش پاســخ دهد )اردالن،  کّمــی و  دو جنبــه 
بختیــار،۱۳۹0(. بنابرایــن بــه نظــر می رســد پیــام معماری ســنتی و 
ارزش های آن در پاســخگویی به ابعاد وجودی انسان می تواند سر 
گیرد. از همیــن رو نگارندگان با توجه  کار معمــاران امروز قرار  لوحــه 
گرفتن ابعاد روانشــناختی انســان در فضاهای  بــه ضــرورت در نظــر 
کرده اند به بازشناسی  سکونتی و ارزش های معماری سنتی، سعی 
اصول معماری سنتی یزد در پاسخگویی به نیازهای روانشناختی 
از جملــه »احــراز وجــود« و »ابــراز وجــود« در تعامالت بیــن فردی و 
درون  فــردی، بپردازنــد. تا از این طریق بتوانند بــا اتکا به تجربیات 
امــکان  زمینــه  ای،  روش  در  مصاحبه  شــوندگان  نظــر  و  شــخصی 
شناسایی راهکارهای معماری سنتی در پاسخگویی به این نیازها 
و تأثیــرات ناشــی از این شــرایط محیطــی را فراهم ســازند و بتوانند 
بــه  پاســخگویی  در  معاصــر  معمــاری  کیفیــت  ارتقــای  زمینه ســاز 

نیازهای روانشناختی و تداوم ارزش های معماری سنتی باشند. 

1- نیازهای اساسی روانشناختی

که با  انســان ها بواســطه ابعــاد وجودی خــود، نیازهایی دارنــد 
پاسخ بدان به خود تعّین می بخشند و همواره در چارچوب قواعد 
دســتوری متعارف در جامعه، ســعی در رســیدن بــه غایت طبیعی 
کنند، دچار  که نتوانند از این غایت صیانت  خود دارند و در صورتی 
بی  ارزشی می شوند )دیرکس،۱۳8۴؛Grouzet et al, 2004(. درواقع 
ارگانیســم زنده دارای یک نظام اولیه، درونی و اساســی از نیازهای 
پیچیده تــری  نظام هــای  صــورت  بــه  کــه  می باشــد  روانشــناختی 
از رفتــار در می آینــد و عبارتنــد از: نیــاز بــه »اســتقالل«2 بــه عنــوان 
 )Deci & Ryan, 2002(ک خــود برای منبــع رفتارهای خویــش ادرا
یا خودشــکوفایی و قدرداشــتن نزد خود )نقل از لنــگ،۱۳۹0(؛ نیاز 
به »شایســتگی«۳ منعکس  کننده نیاز به موثربودن فرد در تعامالت 
کسب فرصت برای ابراز وجود و احساس احترام و تعلق  اجتماعی، 
 Gagné, 2003; Elliot, McGregor & Trash, 2002; Deci( داشتن
Ryan, 2002 & ؛مازلو،۱۳67(، نیاز به »پیوســتگی«۴ شامل نیاز به 
 La Guardia( گروه یا جامعه داشــتن روابط مثبت و حس تعلق به 
et al, 2000(، همچنین احســاس پذیرفته شــدن از ســوی افرادی 
که از   .)Krapp, 2005( کــه عالیق مشــترکی با فــرد دارنــد، می باشــد
میــان ایــن نیازها، نگارنــدگان به منظور بررســی ژرف تــر مطالعات، 

نیاز به ابراز وجود در تعامالت اجتماعی یا طبق مطالب فوق همان 
شایســتگی و پیوســتگی و احراز وجود یا اســتقالل و خودشکوفایی 

در تعامالت درون فردی را مورد تأمل قرار داده اند. 5

1-1- ابراز وجود در تعامالت بین فردی
»بــا توجه اینکــه ارتباط بین فردی، بزرگ  ترین دســتاورد بشــری 
محسوب می شود، ارتباط ناموثر، موجب فاصله بین فردی عمیقی 
که در همه جنبه  های زندگی و همه ی بخش های جامعه  می گــردد 
تجربــه می شــود. نیاز بــه تعلق داشــتن و احترام از ســوی دیگران، از 
طریق روابط عاطفی با شــخص یا اشــخاص دیگر برآورده می شــود« 
)شولتز، ۱۳8۴، ۳87(، که اشاره به همان نیاز ابراز وجود در تعامالت 
گرشــام6 )۱۹۹۹(، مشــارکت با  بیــن فــردی دارد. بــه عقیــده الیــوت و 
کمک کردن، تعریف و تمجید  دیگــران، آغازگر رابطه بــودن، تقاضای 
و قدردانی  کردن، مثال هایی از مهارت و رفتارهای اجتماعی و ایجاد 
که یکی از مهم  ترین دســتاوردهای  رابطــه اثربخش با دیگران اســت 
فردی است. ابراز وجود، یک خواسته ی از پیش موجود است، یک 
مهارت آموخته شده، نه یک صفت که در افراد محدود وجود داشته 
کــه امکان بروز این مؤلفــه را فراهم نماید  باشــد. لذا وجود شــرایطی 
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باعث می شــود روابط بیــن فردی بهبود یابد و افــراد به خود اعتماد 
بیشــتری یابنــد )Lin et al, 2004(. بــه عقیــده هارجــی، دیکســون و 
ســاندرز7 )200۴(، وجــود شــرایطی بــرای ابــراز وجــود، بدیــن منظــور 
که عقایــد و رفتارهــای جرأت مندانــه ی افراد را  طرح ریــزی می شــود 
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 
کروکــس8 )۱۹۹۹(،  گرانگــر، دبری و دا دیگــران برقــرار نمایند. آزایس، 
کــه ابراز وجــود در تعامالت  در بررســی خــود بــه این نتیجه رســیدند 
اجتماعی، سبب بهبود سازگاری می شود و کنش ناموفق آن، سبب 
افزایش اضطراب، افسردگی و اختالالت شخصیتی می شود. از سوی 
دیگر نتایج پژوهش وردین۹و همکارانش)۱۹۹0(، نشــان داده اســت 
کســب مهارت های اجتماعی برای  کــه برقراری تعامالت اجتماعی و 
ابراز وجود، موجب بهبودی قابل توجهی در فعالیت ها و رفتار افراد 
و همچنین اعتماد به نفس آنها می شود. رحیمیان بوگر و همکاران 
)۱۳86(؛ بیان می دارند که ابراز وجود در شرایط تعامالت اجتماعی- 
رفت و آمدهای خانوادگی، میل به ازدواج و دوســت داشــته شــدن، 
گروه هــای مختلــف، پذیــرش در جمع هــای دوســتان،  عضویــت در 
جلســه های مذهبــی، انجمن هــای تخصصــی و...- بــروز می یابد و 
کســب مهارت اجتماعی و احســاس احترام و تعلق  داشتن به  باعث 

جمعی از دوستان و در وجود خود خواهند داشت)جدول۴(.

1-2- احراز وجود در تعامالت درون فردی
واژه احــراز در فرهنــگ معیــن بــه معنــای رســیدن بــه چیــزی 
اطــالق می شــود. بنابراین منظور از احراز وجــود، پرداختن و توجه 
بــه وجــود یا همان خود اســت و مفهــوم »خود«۱0، عبارت اســت از: 
کاِت جســمانی، اجتماعــی و روانی فرد در مورد خودش و  تمام ادرا
گذشــته و حال در ارتباط با محیط پیرامون او، و پرداختن  تجارب 
کّلیتی اســت  گاهی شــخص از ماهیــت، حقیقت و  بــه خــود یعنی آ
 .)۱۳7۴ )فرهنگــی،  اســت  شــخص  هــر  وجــود  اصلــی  بخــش  کــه 
که در  »ایــن ارتبــاط درون  فــردی، نوعی داد و ســتد ارتباطی اســت 
درون شــخص روی می دهــد« )گیــل و آدمــز، ۱۳8۴، ۳۱(، و نوعــی 
که باعث می شــود فــرد، توانایی ها  خــودکاوی و درون نگری اســت 
و محدودیت هــای خــود را بخوبــی بشناســد تــا بتوانــد در فرصــت 
که  مناســب اقدامــات الزم را انجام دهــد )رســتگار،۱۳8۹(. عاملی 
گفتــه ی مازلــو منجر به شــناخت فــردی و در نتیجه شــکوفایی  بــه 
ســوی  از  )شــولتز،۱۳8۴(.  شــد  خواهــد  او  بالقــوه  اســتعدادهای 
دیگر، انســان عالوه بر شــناخت توانایی هــا و قابلیت های خویش، 
بــه واســطه ُبعــد روحــی خــود در ارتبــاط بــا عالــم ماوراءالطبیعــه و 
گرایش های فطری برخاسته از آن، همواره به نیرویی فراتر از وجود 
کــه در مکان هــای  گرایــش دارد.۱۱ نیرویــی  خــود بــه نــام فرا»مــن« 
گرفته است )دیرکس،۱۳8۴(.  مختلف نام های متفاوتی را به  خود 
این نام ها هرچند متفاوت  اند، اما همگی به وجود مطلق، جالل و 
که به نوعی نیروی فعال معنوی است  شــکوه خداوند اشــاره دارند 
کــه در  ُکرنــش در برابــر خــدای متعــال۱2  )Rudolf, 1963(. میــل بــه 
نهاد انســان تعبیه شــده اســت، منجر به بروز تعامالت درون  فردی 

گرچه  که ا خواهد شــد )Neumann, 1940(. این بدان معنی اســت 
انســان ایــن نیــروی برتــر را در چیزی فــرای خود و عالم محســوس 
بیرونی می جوید، اما از درون انســان سرچشــمه می گیرد و انســان 
را بــه خویــش بــاز می گردانــد )شــایگان،۱۳8۳( و باعــث می شــود 
انســان در پــی ایــن تمرکــز درون فــردی، بــه آرامشــی درونــی برســد 
کــه در آن فرد ضمن تنظیــم روابط خود  )تریــگ، ۱۳82(. تمرکــزی 
بــا دیگــران، از خویشــتن خویــش غافل نیســت و همــواره در تالش 
است با شناخت عمیق تر وجود خویش، آنچه مقدس است را بروز 
دهــد )وولف، ۱۳86(. بطوریکه با صورت بخشــی ماوراء طبیعت و 
معنویات درونی خویش می کوشد نگاهش را از ظواهر برگرداند و به 
کند )کاندینسکی،۱۳8۱(. بنابراین طبق مطالب  خویشتن متوجه 
گفت افراد برای پرداختن به خود و رســیدن به احراز  فوق می توان 
کــه می تواند در محیط  وجــود، نیازمند تمرکز درون  فردی هســتند 

بیرون نیز پاسخی داشته باشد)جداول ۱، 2 و۳(.

 2- هدف تحقیق

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

فضاهای سکونتی امروز می شود. 

3- روش تحقیق

که بر مبنای رویکرد استقرایی  کیفی۱۳ است  تحقیق حاضر از نوع 
و به روش »تئوری برخاســته از زمینه«۱۴ انجام شــده اســت. در این 
که میــزان ژرف  نگــری محقق و امــکان مصاحبه های  راســتا، از آنجــا 
کیفی  کنین، یکــی از عوامل اصلی انجــام پژوهش های  عمیق با ســا
اســت: حضــور مســتمر محقــق و داشــتن تعلــق خاطــر شــخصی بــه 
کاربــران در فضاهــای مورد  محیــط مــورد بررســی و حضــور پیوســته 
بحــث، یکــی از معیارهای مهم در انتخاب نمونه هــای موردی بوده 
است۱5. از همین رو از میان خانه های سنتی یزد، نمونه هایی از این 
خانه ها بعنوان نمونه موردی در نظر گرفته شده اند که امکان حضور 
مستمر در آن و مصاحبه های پیوسته با بهره  برداران فعلی آن برقرار 
گونه از خانه های سنتی متعلق  باشــد، از همین رو مجموعه هشت 
گردیدند  به دانشــکده معماری و شهرســازی دانشــگاه یزد انتخاب 
که از نظر موقعیت استقرار تقریبًا در یک محدوده مکانی قرار دارند. 
از ســوی دیگــر به منظور مطالعات عمیــق در پژوهش های میدانی، 
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دانشــجویان رشته معماری به عنوان متخصصانی آشنا با فضاهای 
که از میان  گرفته شدند؛  مورد بحث به عنوان جامعه آماری در نظر 
گردیــد. در این روش محقــق به مدت یک  آنها بیســت نفــر انتخاب 
ســال و نیم، در این فضاهای ســنتی حضور یافتــه و به موازات ثبت 
تجربیات شــخصی مرتبط با دو نیاز مورد بررســی، به مصاحبه های 
عمیق پرداخته است. محقق در طی روند مصاحبه، در جستجوی 
اسکیماهای ذهنی و ارزیابی نمود دو نیاز »احراز وجود« و »ابراز وجود« 
کیفیــت بناهــا، از مصاحبه  شــونده می خواســت: »الف(کیفیــت  در 
فضاهای خانه های سنتی را در رابطه با دو نیاز مورد بررسی توصیف 
که پاسخگوی نیاز به تمرکز درون  فردی  کنند؟؛ ب( فضاها یا عواملی 
و امکان تعامالت اجتماعی را فراهم می کند را با ذکر دلیل بیان کنند؟ 
که از این شرایط محیطی می گیرند را شرح دهند؟ برای  ج( تأثیراتی 
روایــی و پایایــی تحقیق، رویکرد نظامندی برای اســتنتاج تئوری ها 
کــه عبارتنــد از: ۱- تعــدد روش و منابــع جمــع  آوری  اســتفاده شــده 

داده ها؛2- درگیربودن مستمر محقق با پدیده؛ ۳- مشارکت بعضی 
شــرکت کنندگان در فرآینــد پژوهــش و ۴- اعمــال اصالحــات و اظهار 
نظرات پژوهشــگران خبره در زمینه های مرتبط با موضوع تحقیق.

 4- یافته های پژوهش

محقــق بعــد از اســتخراج داده ها، با اســتفاده از شــیوه »رهیافت 
نظام منــد«۱6، به تجزیــه و تحلیل داده ها و تبییــن یافته ها پرداخته 
گام اصلی انجام  اســت. براســاس این شــیوه، نظریه پردازی در ســه 
که بــا تجزیــه و تحلیل دقیــق داده ها  کد گــذاری بــاز  می شــود: الــف( 
بــه نام گــذاری، مفهوم ســازی و مقوله بنــدی پدیده هــا می پــردازد. 
گیرنــد و بیشــترین قرابت را  الزم بــه ذکــر اســت نام هــای انتخابی فرا
که  بــا مبانــی نظــری از پیــش موجــود دارنــد؛ ب(کد گذاری محــوری 
که  بــا اســتفاده از یــک مــدل پارادایمــی )مــدل الگویی یا سرمشــق( 

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

مفاهیم اولیهمقوله عمده

سازماندهی 
قلمرو شخصی

 

کوچک ایجاد اتاق های دنج 
R۱: شخصی  سازی فضاها از طریق انعطاف  پذیری جداره ها در تنظیم میزان محصوریت فضا ایجاد شده است.

R2: فضاهای عمومی مثل حیاط با استفاده از حوض و باغچه ها به چندین قلمرو و عرصه تقسیم شده اند.

R۳: مرزبندی ناملموس و مجازی فضا از طریق سلسله مراتب تاریکی و روشنایی نور دو نوع فضا ایجاد قابلیت تنظیم میزان محصوریت
که معمواًل در قسمت تاریکی حریم بیشتری را احساس می کنم. کرده 

R۴: شکل چندبخشی بعضی از اتاق های بزرگ تر باعث تفکیک فضایی و ایجاد مرزبندی حریم ها شده است.تفکیک فضایی

کرده است. شخصی  سازی کردن فضاها از هم ایجاد  کالبدی برای جدا  R5: پله ها و ایوان حیاط نوعی مرز 

ایجاد آستانه در مرز قلمروها
که در صورت اجازه  گذر از آستانه های مختلف )مثل هشتی داالن( است  R6: ورود به حریم داخلی با 

می توان وارد حریم داخلی شد.

کوچک، حس خلوت شخصی را تقویت می کند.مرزبندی )مجازی( ناملموس R7: تناسبات و شکل اتاق های 

کنار اتاق های بزرگ و عمومی.مرزبندی )کالبدی( ملموس R8: توجه به حریم شخصی با ایجاد اتاق های دنج و کوچک )در ابعاد فردی( در 

چند بخشی اتاق های بزرگ

که با اینکه شفاف است عرصه بندی فضاها ی عمومی کنندۀ دو فضا است  R۹: طاق های ایوان، ورودی یا راهروها بعنوان آستانه جدا
اما تفکیک کننده است.

کدهای استخراج شده تطابق مصادیق مورد رجوع در نمونه های مورد بررسی با 

گودال باغچه- حداقل هشت قلمروR2: حیاط بزرگ- حداقل چهار قلمرو  :R5-R2چهار صفه حداقل چهار قلمرو  :R۴

R۴: شکل چندبخشی اتاق  ها)شکم  دریده 
کاله  فرنگی( و 

R5:  عرصه  بندی عمودی 
با ایوان  ها

R۳: امکان تنظیم محدوده خلوت با تغییر میزان 
روشنایی

R8-R7: اتاق فردی-  
قلمرو شخصی

کدگذاری باز- مفاهیم و مقوله های استخراج شده از متن مصاحبه ها. جدول 1- 
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متضمــن شــرایط عّلــی، ایــده محــوری، زمینــه، شــرایط میانجــی، 
راهبردهای)اســتراتژی های( و پیامدها اســت باعث برقــراری رابطه 
کوربین، ۱۳85( و  علت و معلولی بین مقوله ها می شود )استراوس و 
ج( کد گذاری انتخابی، مرحله اصلی نظریه پردازی است که براساس 

کدگذاری به تولید تئوری  نتایج دو مرحله قبلی انجام می شود. این 
پرداخته و به این ترتیب مقوله محوری را به شکلی نظام مند به دیگر 
مقوله ها ربط داده و روابط را در چارچوب یک روایت روشن می کند 

)همان،۱۳85(. نتایج حاصل از هر مرحله در ادامه بیان شده اند.

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

مفاهیم اولیهمقوله عمده

سازماندهی 
حریم فضاهای 

درونی 

R۱: دسترسی غیرمستقیم به حریم شخصی بواسطه سلسله مراتب ورودی باعث شده فضای درونی محفوظ شود.سلسله مراتب ورود

R2: دیده  نشدن از جانب همسایگان بواسطه هم ارتفاعی بناها ی هم جوار، امنیت حریم شخصی را هم ارتفاعی بناهای همجوار
ارتقاء داده است.

گشودگی به بیرون کنندۀ عدم  که تقویت  گشودگی اتاق ها به حیاط شخصی محیط را از آمد و شد بیرون حفظ می کند   :R۳
حریم شخصی است.)منظور از حریم شخصی محدوده خصوصی محدود به خودم است(

که ایجاد حفاظ های مانع دید کامل درون اتاق شده  R۴: نقوش ریز نقش ارسی ها در عین تأمین نور، مانع دیده شدن 
امنیت می کند.)منظور از امنیت احساس ایمن بودن از دیده شدن و حفظ حریم شخصی است(

سلسله مراتب ورود به 
اتاق  ها

R5: سلسله مراتب ورود به اتاق ها )از طریق پله یا ایوان  ها( به فضاها اعتبار و امنیت می دهد بطوریکه 
کسی به راحتی نمی تواند وارد شود. ( اتاق خیلی "دم دستی" نیست.)یعنی هر 

گودال باغچه کردن به حیاط نارنجستان می روم زیرا در معرض دید نیستم و می توانم خلوت خوبی حریم  R6: برای فکر 
داشته باشم.

کد های استخراج شده. تطابق مصادیق مورد رجوع در نمونه های مورد بررسی با 

R5-R1R3حیاط پیرنیا و مرتاض :R2

مفاهیم اولیهمقوله عمده

سازماندهی 
عوامل تداعی کننده 

و احساس 
تعلق خاطر 

R۱: عناصر و جزییات این فضاها خاطره ساز است و برایم مثل خانه ی مادربزرگ دلنشین اند.عناصر خاطره  ساز

کی پایبندی حسی ایجاد کرده بطوری که انگار با من همساز و یکی شده است.عوامل ذهن  آشنا R2: وجود طبیعت و مصالح خا

R۳: حیاط و عناصر طبیعی آن در جریان زیستن هستند و نه در حاشیه )یعنی حیاط فقط برای وجود طبیعت
دسترسی یا فضای خدماتی نیست یک بخش اصلی از فضای زیستن است( و این باعث می شود 
روحیه  ام بواسطه ارتباط مکرر با هوای آزاد و طبیعت )عناصر خواستنی( هر لحظه سرزنده تر شود. مصالح زنده

ک، درختان، قاب کردن آسمان پاسخگوی نیاز ذاتی ما به طبیعت است جایی برای اشیا شخصی R۴: عناصر طبیعی مثل آب، خا
که باعث شده فضا خودمانی تر به نظر بیاید.

ایجاد سکوت

کنم قباًل با این مکان تعلق داشته  ام و برایم آرام و قرار می آورد. R5: تزیینات ذهن  آشنا باعث می شود فکر 

R6: نصب و قرار دادن اشیای مورد عالقه در طاقچه ها حس تعلق به فضا ها را برایم افزایش می دهد.

R7: مصالح زنده مثل خشت و گل با من هم  سرایی می کند که روح بخش است. اما مثاًل سیمان با من بیگانه است.

R8: امکان شنیدن صدای پرندگان بعنوان صدای آشنا در کنار سکوت فضاها، صمیمت فضا را   افزایش داده است.

کدهای استخراج شده تطابق مصادیق مورد رجوع در نمونه های مورد بررسی با 

R5-R6 - R7R8 - R5 -R4 -R3 -R2 - R1

کدگذاری باز- مفاهیم و مقوله های استخراج شده از متن مصاحبه  ها. جدول2- 

بازشناسی اصول خانه  های سنتی یزد در پاسخگویی به نیازهای اساسی 
روانشناختی؛ براساس تئوری برخاسته از زمینه
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کدگذاری باز

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

کــرده اســت. بعــد از نشــانه گذاری داده هــا، مفاهیــم  از مصاحبــه 
کدگــذاری ثانویه در قالــب مقوله های عمده و  حاصــل شــده تحت 

مقوله های هسته طبقه بندی شدند)جداول ۱، 2، ۳ و ۴(.

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

مفاهیم اولیهمقوله عمده

سازماندهی 
تمرکز درون 

فردی 

R۱: سکوت فضاها به خاطر عدم وجود هیاهوی بیرون باعث می شود با خودم حرف بزنم، به خودم بپردازم و ایجاد سکوت
آرامش داشته باشم. یکدستی مصالح

که دیده نشوم می آیم تا با خودم دوری از هیاهوی بیرون کردن به فضاهای دنجی  که این مکان ها شلوغ باشد برای فکر  R۱: روزهایی 
کنم، شلوغی حواسم را پرت می کند. خلوت 

R2: فضاهای این مکان ها حرکتی نیست و تمرکزبخش است و این موضوع ایجاد سکون و تمرکز می کند.فضاهای خلوت

گودال باغچه )حیاط نارنجستان( بشدت خلوت خوبی برای فکرکردن برایم ایجاد می کند شاید به این هندسه مرکزگرا  :R۳
که فرو رفتن در دل زمین و محصوریت را بیشتر القا می کند. دلیل  پیوستگی اجزا

فرورفتگی در 
زمین)گودال باغچه(

کرده زیرا فکر می کنم آسمان عنصری در برگیرنده  گسترۀ آسمان در حیاط حس خلوت خوبی ایجاد  R۴: تجلی 
و وحدت  بخش است.

R5: تزیینات بنا در عین تنوع هماهنگ اند و وحدت  بخش بطوریکه باعث حواس پرتی نمی  شود.

عناصر و جزییات وحدت-
بخش

R6: نگاه کردن به آب حوض میانی تمرکز ایجاد میکند انگار همه چیز در آب جمع شده و همین حواس را جمع می کند.

R6: حوض آب در وسط عمق فضا را تقویت می کند بطوریکه در عین وسعت فضایی نظر را به یک نقطه جلب می کند.

که  گر نباشد توجه به سمت بدنه ها و اطراف جلب می شود  R6: وجود حوض عامل ایجاد تمرکز و سکون است. ا
تمرکز را ازبین می برد. امکان نشستن و 

قرارگرفتن

گر در وجود عناصر تمرکزبخش کنی ولی ا R6: موقعیت میانی حوض وحدت  دهنده است و باعث می شود ترجیح دهی بنشینی و فکر 
که حواس را پرت می کند. کثرت بدنه ها بیشتر دیده می شد  گوشه بود 

R7: نظم بکاررفته در این فضاها ذهن را سریع به یک چیز جمع می کند و ذهن در پی پدیده های متعدد و ایجاد نظم 
مجزا قرار نمی  گیرد. کاهش تجمالت

کاهش یابد و آرامش ذهنی برسم.توجه به سادگی R7: سادگی این فضاها، یکدستی مصالح، باعث می شود دغدغه هایی ذهنم 

R7: تجمالت زیاد باعث می شود از خودم دور شوم ولی سادگی این خانه ها با شکل های مشابه و نظم اجزا اشکال هم  خانواده
کنم تا ظاهر محیط. باعث شده بیشتر به حال و هوای خودم توجه 

کننده هم هستند و هیچ بخشی زیادی خودنمایی یکپارچگی جزییات R7: جزییات این فضاها باهم هماهنگ اند و تکمیل 
نمی کند همین نظم و یکپارچگی وحدت  بخشی بوجود آورده است.

گسترۀ آسمان R8: در این فضاها تمرکزبخشی بخوبی حس می شود مثاًل بعد از طی راهروهای متعدد بالفاصله به یک نقطه تجلی 
اصلی )حیاط( می رسیم

کدهای استخراج شده  تطابق مصادیق مورد رجوع در نمونه های مورد بررسی با 

R7-R5: هم  خانواده بودن اشکال فضاR8-R2: هندسه وحدت  بخش پالن
تناسبات وحدت  بخش فضا

R7 : یکپارچگی رنگ و 
مصالح

R7-R6-R5-R4 : تکرار و ریتم در مقیاس 
مشترک

همگرایی فضا و پیوستگی اجزا

کدگذاری باز- مفاهیم و مقوله های استخراج شده از متن مصاحبه ها. جدول 3- 
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کدگذاری باز- مفاهیم و مقوله های استخراج شده از مصاحبه ها. جدول4- 

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

مفاهیم اولیهمقوله عمده

سازماندهی 
ارتباطات 
اجتماعی

کرده و باعث می شود با افراد قرابت فضاهای مجزا R۱: قرابت فضاهای مجزا از طریق راهروها و هشتی ها امکان ارتباطات را بیشتر 
مختلف بیشتر در ارتباط باشیم و همکاری و هفکری داشته باشیم.

تنوع در ابعاد فضا

ایجاد بهانه  های اجتماع 
ساز)حیاط(

R2: حیاط و طبیعت درون آن همواره مورد پسند افراد زیادی است و این بهانه ای برای ارتباطات جمعی و 
فعالیت های جمعی است.

R۳: ابعاد بزرگ بعضی از اتاق ها مثل پنج دری خود به خود عملکردهای جمعی را فراهم می کند.ایجاد رابط بین فضایی

کرده باعث شده فضا زنده تر باشد و بیشتر در تعامالت اتاق در ابعاد جمعی که برو بیای زیادی فراهم  R۴: فضاهایی مثل حیاط 
اجتماعی مفید باشیم.

کنترل ارتباطات 

R5: هندسه وحدت  بخش فضاها مثل اتاق ها و حیاط حتی هم جواری بناها با هم اتحاد بین افراد را بیشتر می کند.هندسه وحدت  بخش

که در این خانه ها فراهم می شود فیلتر شده )منظور دسترسی های غیرمستقیم به اندرونی( فضاهای اتحادبخش R6: اجتماعاتی 
گرفتن در آن خوشایند است. است از همین رو مورد طبع است و قرار 

ایجاد محیط فعال

دسته  بندی انواع 
اجتماعات

کنار سکوهای  R7: تعامالت اجتماعی در چند سطح صمیمیت صورت می گیرد مثال ارتباط همسایگی در دم در 
نشیمن، ارتباط دوستانه تر در هشتی خانه، و ارتباطات خویشاوندی در فضاهای درونی.

فیلتر ارتباطات 
اجتماعات

که تعامالت  کرده  کنترل شده ای را فراهم  R8: تنوع فضاها در ابعاد و در میزان محرمیت ارتباطات اجتماعی 
اجتماعی را سازنده تر می کند.

کدهای استخراج شده.  تطابق مصادیق مورد رجوع در نمونه های مورد بررسی با 

R2R4R3-R5

کدگذاری محوری

هــدف ایــن مرحلــه، برقــراری رابطــه بیــن مقــوالت تولیــد شــده 
کار با اســتفاده از یک مــدل پارادایمی  کدگــذاری بــاز اســت. ایــن  در 
که در آن »شرایط عّلی«،  )مدل الگویی یا سرمشــق( انجام می شــود 
گســترش پدیده ای  که به وقوع یا  بــه حوادثی یا وقایعی داللت دارد 
کوربیــن، ۱۳85(. »پدیده هــا«، ایــده و فکر  می انجامــد )اســتراوس و 
کنش ها )از شــرایط  کــه سلســله  محــوری، اتفــاق یــا واقعه ای اســت 
عّلــی( بــدان مربــوط می شــوند )همــان، ۱۳85(. »شــرایط زمینــه«، 
زمینــه نشــانگر محل وقایع مرتبط با پدیده اســت )همــان، ۱۳85(. 

»شــرایط میانجی«، این شــرایط در راســتای تســهیل یا محدودیت 
کنش متقابل در زمینه خاصی  کنش/  راهبردهای)استراتژی های( 
عمل می کنند )همان، ۱۳85(. »پیامدها«، تمامی اعمال )کنش ها( و 
کنش ها (که در مقابله با جهت اداره کنترل کردن  عکس  العمل هایی )وا
 .)۱۳85 )همــان،  دارد  پیامدهایــی  می گیــرد،  صــورت  پدیده هــا 
کنترل، اداره و  »راهکارهــا«، عبارت اســت از راهبردهای ایجاد بــرای 
برخورد با پدیده های محوری تحت شــرایط مشــاهده شــده خاص 
)همان،۱۳85(. نتایج حاصل در این مرحله در نمودار ۱ آمده است.

بازشناسی اصول خانه  های سنتی یزد در پاسخگویی به نیازهای اساسی 
روانشناختی؛ براساس تئوری برخاسته از زمینه



۱06
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 20  شماره۴  زمستان ۱۳۹۴

کدگذاری انتخابی 

کــه  کدگــذاری انتخابــی، مرحلــه اصلــِی نظریه  پــردازی اســت 
که به عنــوان مراحــل مقدماتی  بر اســاس نتایــج دو مرحلــه قبلــی 
گرفتــه شــده اند، انجام  و زمینه ســاز بــرای تئوری  پــردازی در نظــر 
کدگذاری به تولید تئوری پرداخته و به این ترتیب  می شــود. این 

نتایج و پیامدها پدیده  ها شرایط علی

احساس ایمن  بودن و امنیت روانی
حفظ خلوت درونی

افزایش حریم شخصی
افزایش پایبندی حسی

افزایش صمیمیت محیط
ارتباطات اجتماعی سازگارتر
برقراری فعالیت های جمعی
تعامالت اجتماعی مطبوع  تر

کنترل ارتباطات جمعی
آرامش درونی

قرارجسمی و روحی
سکون و تمرکز

 فراهم  کردن امکان تفکر درونی
هم  سازی بیشتر با محیط

خودمانی تر شدن فضا
خوانایی بیشتر فضا

هم ذات پنداری با خویشتن

استقالل فضایی
شخصی سازی فضا

عرصه  بندی فضا
ایجاد آستانه قلمروها
کنترل قلمرو شخصی
تمایز فضای شخصی

اعتباربخشی به محدودۀ 
خصوصی

حفظ حرمت اندرونی
هویت  بخشی به فضا

تجلی عمق فضاها
ایجاد فضاهای دنج و شخصی

کالبدی- ملموس مرزبندی 
وجود سلسله مراتب ورودی
مرزبندی مجازی- ناملموس

ایجاد فضای چندبخشی
انعطاف  پذیری میزان محصوریت

کید بر دسترسی های  تأ
غیرمستقیم

تفکیک فضایی 
عدم دید به حریم داخلی

توجه به عناصر خاطره  ساز
بکار بردن عوامل ذهن  آشنا

تجلی نیروهای زنده
تنوع در میزان محرمیت

تنوع در ابعاد فضاهای جمعی
قرابت فضاهای مجزا

ایجاد بهانه های اجتماع ساز
ایجاد محیط زنده و فعال

وجود فضاهای وحدت  بخش
تجلی سکوت
تجلی سادگی 

وجود نشیمن  گاه 

شرایط میانجی شرایظ زمینه

ارتباط جمعی بین دانشجویان 
کنین  )ارتباط خویشاوندی سا

گسترده  قدیم بواسطه خانه های 
فامیلی(

هم  ارتفاعی بناهای همجوار
هم جواری خانه های همسایگان با 

کم  عرض کوچه های 
کوچه ها و تقویت  وجود ساباط ها در 

ارتباط های همسایگی اجتماعی

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

ها
کار

راه

تقسیم  بندی حیاط از طریق حوض و باغچه  ها ارسی ها و پنجره های قابل تنظیم و متحرک

کف سازی متفاوت مرزبندی از طریق اختالف ارتفاع)ایوان(- پله-  فروروفتگی جداره  ها- طاق  ها

پرداخت نور و تاریکی و ایجاد دو عرصه فضایی  کوچک و شخصی گرفتن اتاق های  درنظر 

چندبخشی بودن اتاق های بزرگ مثل شکم  دریده ایجاد نظم، پیوستگی،یکپارچگی در عناصر و جزییات

ایجاد تختگاه، ایوان راهرو بعنوان مفصل ارتباطی فضاهای مستقل گشودگی اتاق ها به حیاط شخصی

کید بر سادگی پرهیز از تنوع زیاد اشکال و تأ گرفتن از هیاهوی بیرون فاصله 

ایجاد اتاق های بزرگ و جمعی مثل هفت  دری- پنج  دری یک دستی مصالح و تزیینات هم  خانواده و تجلی تناسبات

کید بر طبیعت در حیاط بعنوان نیاز جمعی و عامل ذهن  آشنا  تأ استفاده از تزیینات مرسوم و ذهن  آشنا

گودال باغچه  ها یا انعکاس فضا در آب حوض ایجاد عمق فضا در  کید بر مرکزیت فضا با حوض و هندسه مرکزگرا تأ

گرفتن جایی برای اشیای شخصی)مثل طاقچه  ها( در نظر  کاه گل، آجر، سفال تجلی عوامل زنده مثل مصالح زنده 

مقولــه محوری را به شــکلی نظام  مند به دیگــر مقوله ها ربط داده 
و آن روابــط را در چارچــوب یک روایت روشــن می کنــد؛ همچنین 
که نیازمند بهبود و توسعه بیشتری هستند را اصالح  مقوله هایی 
می کنــد. در این ســطح، ســعی می شــود بین مفاهیــم و مقوله ها، 
ارتباطــی نظام منــد ایجــاد شــود. نتایــج بدســت آمــده در مــدل 

تحلیلی ۱ تببین شــده است.

کدگذاری محوری داده ها. نمودار 1- نمودار پارادایمی 
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که دو  با توجه به یافته های پیشــینه ی مطالعاتی، دانســته شــد 
نیــاز »ابراز وجود« در تعامالت بین  فــردی و »احراز وجود« در تعامالت 
کــه از  درون فــردی از جملــه نیازهــای اساســی روانشــناختی اســت 
که پاسخگویی  پیش در روان انســان موجود و شــناخته شده است، 
بــه آنهــا در معمــاری بعنــوان محیــط ســکونتی انســان ضــرورت پیدا 
می کنــد و بــا توجه به اینکه معماری ســنتی همــواره درصدد حمایت 
از موجودیــت انســان بــوده، می توانــد بــرای شناســایی مولفه هــای 
رجــوع  مــورد  آن  اصــول  و  انســان  نیازهــای  بــه  پاســخگو  معمــاری 
باشــند. در ایــن پژوهــش یافته هــای بدســت آمــده از ارزیابی کیفیت 
خانه هــای ســنتی یــزد در پاســخگویی بــه ایــن نیازهــا )طــی فراینــد 
پژوهــش میدانــی( نشــان می دهــد: معمار ســنتی برای پاســخگویی 

نتیجه

کــرده در طراحــی بنــا بــه »ســازماندهی قلمرو  بــه ایــن دو نیــاز ســعی 
شــخصی«، »ســازماندهی حــس تعلــق خاطــر«، »ســازماندهی تمرکز 
درون فــردی« و »ســازماندهی ارتباطــات اجتماعــی« بپــردازد. ایــن 
عوامل به ترتیب زمینه ســاز ایجاد »امنیت روانی«، »هویت بخشی«، 
»خودسازی« )پرداختن به خود( و »مشارکت مفید اجتماعی« )رشد 
مهــارت اجتماعــی( شــده اند. در این راســتا یافته ها نشــان می دهد:
کنترل دیدهای مزاحم،  الف( امنیت روانی تحت شرایطی چون: 
وجود فضاهای دنج و شخصی، دسترسی های غیرمستقیم به حریم 
کید بر مرزبنــدی و عرصه بندی فضاها و قابلیت تنظیم  شــخصی، تأ
که زمینه ساز آزادی عمل  میزان محصوریت فضا ایجاد شــده اســت 
فردی، استقالل فردی، کنترل روابط اجتماعی و متعاقبًا کنترل حریم 

مدل1- مدل تحلیلی حاصل ازکدگذاری انتخابی داده ها.
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پی  نوشت  ها

1 Maslow.
2 Independence.
3 Competency.
4 Pertain.

گرفت  که از افــراد صورت  5 نام  گــذاری ایــن نیازهــا در پی تحقیقــات زمینه ای 
که بیان  انتخاب شــدند و از نظر مضمون با انواع نیازهای اساســی روانشــناختی 
شــده اســت، هم  پوشــانی دارد. برای اطالعات بیشــتر رجوع شــود بــه پایان  نامه 
»ارزیابی خانه های سنتی یزد در پاسخگویی به نیازهای روان- جمعی«، از مریم 
که مازلو این نیازها را در قالب نیاز به خودشکوفایی  سلیمانی. الزم به ذکر است 

کرده است. ح  و عشق و محبت و احترام و زیباشناختی مطر
6  Elliot & Gresham.
7 Hargie, Saunders & Dickson.
8  Azais, Granger, Debray & Ducroix.
9  Verdun.
10 Oneself.

که: اینکه بشــردر  ۱۱  مطهــری در رویکــردی فلســفی در این بــاره بیان می دارد 
که »اصــل علیت« بر  جســتجوی خــدا برآمده اســت بــه علت همیــن بوده اســت 
کــم بوده اســت. یعنــی در جســتجوی علت ها بوده اســت و این عین  روحــش حا

که »عامل« در وجود انسان است )مطهری،۱۳7۳، 68(. این مطلب است 
بــه شــهادت باستان شناســان و دیرینه شناســان، »پرســتش« در میــان   ۱2
که به عقیدۀ یونگ یکی از قدیمی ترین  گرایشی  انسان های اولیه هم بوده است. 
گرایش به نیروی فرا-من است؛ و  و عمومی ترین تظاهرات روح انسانی در تجلی 
واضح است که به راحتی نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت )یونگ،۱۳5۴، ۱(. 

13  Qualitative.
14 Grounded Theory.

کالبد  که در  ۱5  محقق دوره تحصیل خود را در دانشــکده هنر و معماری یزد 
گذرانده اســت. لــذا حضور مســتمر در این  خانه هــای ســنتی یزد برگزار می شــد، 
خانه و تعلق خاطر بدان و امکان مصاحبه و مشاهده های روزانه در طی یکسال 

و نیم تحصیل در این خانه ها، فراهم بوده است.
کوربین. ۱6  به نام اثر استراوس- 
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شــخصی و تطبیق میزان محرمیت، متناســب با نیاز خاص اســت.
کید  کیــد بر عناصر خاطره  ســاز، تأ ب( هویت بخشــی از طریــق تأ
بــر عوامــل ذهن آشــنا، تجلــی عناصر زنــده و توجــه به ســلیقه های 
)پایــداری  حســی  پایبنــدی  موجــب  و  محقق شــده  شــخصی 
وجــودی(، خواناتــر بودن فضا، احســاس هم ذات پنــداری با فضا و 

خودمانی تر شدن فضا شده است.
ج( خودســازی در شــرایطی چــون وجــود ســکوت و دور بــودن 
از هیاهــوی بیــرون، فضاهــای وحدت  بخــش، امــکان رســیدن بــه 
قــرار فیزیکــی و عمق بخشــیدن به فضا حــول یــک چیز)مرکزگرایی( 
کاهش تنش های  کــه منجر به آرامــش ذهنی در پــی  شــکل گرفته، 

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 دســته بندی انــواع اجتماعات بر حســب میزان آشــنایی با افراد، 
ایجــاد فضاهــای وحدت  بخش بــرای افزایش اتحــاد جمعی، ایجاد 
کنترل روابــط جمعی، ایجاد  واســطه بین اتاق های مســتقل برای 
کــه همواره مورد طلب افراد باشــد)مثل  بهانه های اجتماع  ســازی 
طبیعــت و ...( و ایجــاد محیــط فعــال و زنده با اتکا بــه عناصر زنده 

گرفته است. برای تسهیل و تقویت ارتباطات جمعی؛ شکل 
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