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چکیده
کریس���تین نورب���رگ ش���ولتز در تبیی���ن نظری���ات خ���ود در رابطه ب ��ا پدیدارشناس ��ی معم ��اری ،وامدار
اندیش���ههای مارتین هایدگر بوده و یکی از راهکارهای هویتبخش ��ی به مکان را ایجاد محیطهای
واجد معنا دانس���ته است .ش���ولتز را میتوان از جمله نظریهپردازانی بهشمار آورد که پس از گیدئون،
به ایجاد نگرشهای نوین در معماری پرداخت و توجه به دیگر زمینههای علمی را الزمه دس ��تیابی
ب���ه ماهیت واقعی معماری دانس���ت .در واق���ع رویکرد پدیدارشناس ��ی را میتوان یک ��ی از گونههای
میانرش���تهای دانس���ت که در راس���تای تبیین هس���تی و معرفت در دیگر زمینهها همچون طراحی
فضاه���ای مختل���ف گام برم���یدارد .بر این اس���اس تأ کی ��د بر گرایشه ��ا و مطالعات میانرش ��تهای
میتواند ش���ناخت و فهم موضوعات چندوجهی را میس ��ر نموده و با بررس ��ی راهکارهای گوناگون،
بس���ط و گسترش علمی ابعاد مس���ئله را امکانپذیر س���ازد .مقاله حاضر در رویکردی میانرشتهای
و پدیدارشناس���انه و با تأثیرپذیری از نظریههای نوربرگ ش ��ولتز ،به بررسی مفهوم مکان و فضا و لزوم
توج���ه ب���ه آن در فضاهای کودکان پرداخته اس���ت .در این میان ابتدا ش ��ناخت مختصری راجع به
کتاب نوربرگ ش���ولتز در رابطه با رویکرد پدیدارش���ناختی بهدس ��ت آمده و با بررس ��ی ایدههای دیگر
نظریهپ���ردازان ،نتایج���ی پیرام���ون اهمیت الق���اء مفهوم روح م ��کان در فضاهای معم ��اری حاصل
میش���ود .در ای���ن پژوهش ،با اس���تفاده از روش توصیف���ی -تحلیلی و با بهرهگی ��ری از ابزار گردآوری
اطالعات ،همچون مطالعات کتابخانهای و اسنادی ،سعی شده است تا مفاهیم و اصول مرتبط
با ارتقای کیفیت فضاهای کودکان مورد بررس���ی و تحلیل قرار گیرد .بر این اس ��اس میتوان گفت،
معان���ی ،فرهنگ و تاریخ یک مکان از جمله عوامل هویتبخش آن بوده که باعث ایجاد خاطرات
و ح���س تعلق اف���راد به مکان و در نتیجه ش���کلگیری ش ��خصیت اف ��راد در دوران کودکی میگردد.
ل���ذا یکی از وظایف اصلی معماران امروز ،ایجاد معانی در فضاهای کودکان و یادآوری س ��نتها و
هویت فرهنگی آنها از این طریق میباشد ،تا در نتیجه آن کودکان بتوانند ارتباطی تنگاتنگ میان
گذشته ،حال و آینده خود برقرار نمایند.
کلیدواژه :روح مکان ،کودک ،پدیدارشناسی ،نوربرگ شولتز ،میانرشتهای.
.1دانشجویکارشناسیارشدگروهمعماریدانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان(خوراسگان)(نویسندهمسئول)Reihannik@gmail.com.

 .2استادیار معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)Mghasemi@khuisf.ac.ir .

مقدمه

بنا به گفته کریستین نوربرگ شولتز ، 1نقطه آغازین کار تئوریک او  ،گیدئون 2و کتاب شناخته شده
«فضا ،زمان و معماری» اس���ت .گیدئون از نخستین کس���انی بود که پیدایش گرایشهای نوین را در
معماری مدرن بش���ارت داد .بر این اس���اس ،ش���ولتز در کتاب «مقاصد در معم���اری ،»3چاپ 1976
ب���ه ایجاد مبانی نظری گرایشهای جدید معماری مدرن میپردازد .ش���ولتز انگیزه تألیف این کتاب
را ناتوانی روشهای س���نتی مدرن در آموزش عنوان می کند .او در س���الهای بعد ،از طریق آش���نایی
با هایدگر 4و پیاژه 5توانس���ت نظریاتش را کامل کند و روش پدیدارشناس���ی 6را به عنوان بهترین طریق
دس���تیابی ب���ه جوهر واقعی معماری پبیش���نهاد ک���رد .تأثیر هایدگر بر ش���ولتز در کتاب «می���ان زمین و
آسمان ،»7چاپ  ،1987کامالً آشکار است .همچنین کتاب «روح مکان »8در سال  1979و بر این
مبنا منتشر شد .در این کتاب «مکان» بحث مرکزی کتاب را تشکیل داده و هنر ساختن مکانهای
معنیدار و عینی ،از دیدگاه پدیدارشناس���انه مطرح می ش���ود .کتاب «هس���تی ،فضا ،معماری »9در
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س���ال  ،1971در مجموع به بحث فضا اختصاص یافته اس���ت و در این کتاب انواع فضا و س���اختار
و عناصر تش���کیلدهنده فضا مطرح ش���دهاند« .معنا در معماری غ���رب ،»10چاپ  ،1974به تحلیل
تاریخ معماری از مصر باستان تا به امروز پرداخته است .یکی از کتابهای مهم شولتز« ،ریشههای
معماری مدرن »11اس���ت که به س���ال  1998منتشر ش���د .هدف این کتاب ارائه تاریخ معماری مدرن
نیس���ت ،بلکه یافت���ن پایهای تئوریک برای آن اس���ت .از دیگر کتابهای جامع ش���ولتز که به تئوری
معماری اختصاص دارد« ،معماری :حضور ،زبان و مکان »12به س���ال  1996اس���ت که محور اصلی
شناخت معماری را «حضور»  ،عنوان می کند (افشارنادری.)1387 ،
در این میان ،از جمله کتابهایی که به زبان فارس���ی ترجمه ش���دهاند« ،ریش���ههای معماری
م���درن»؛ «معم���اری :حض���ور ،زبان و م���کان»؛ «معن���ا در معماری غ���رب» و «روح مکان :به س���وی
1. Christian Norberg – Schulz
2. Gideon
3. In Architecture Intentions
4. Martin Heidegger
5. Piaget
6. Phenomenology
7. Between Earth and Sky
8. Genius Loci
9. Existence ,Space and Architecture
10. Meaning in Western Architecture
11. Tha Roots of Modern Architecture
12. Architecture Presenza, Kinguaggio e logo

پدیدارشناس���ی معم���اری» میباش���ند که بدون ش���ک ش���ناخت اه���داف اصلی ای���ن کتب بدون
دریافت مفاهیم بنیادین آن میسر نخواهد بود.
در فرهنگ لغت جغرافیای آ کس���فورد واژه مکان ،نقطهای خاص در س���طح زمین تعریف ش���ده
است که محلی قابل شناسایی برای موقعیتی است که ارزشهای انسانی در آن بستر شکلگیری و
رش���د یافته اس���ت .فرهنگ لغت انگلیسی وبستر نیز عالوه بر مفهوم جغرافیایی ،به نحوه و قرارگیری
افراد در جامعه در مکانهای خاص(بعد اجتماعی فضا) اشاره دارد .همچنین ،روح مکان ،واژهای
رومی است که بر اساس باورهای کهن رومی ،هر وجود مستقل دارای روح محافظ خویش میباشد.
ای���ن روح ب���ه مردم و مکانها زندگی میبخش���د و از تول���د تا مرگ همراه آنها اس���ت و ماهیت یا ذات
آنها را تعیین می کند .بدین ترتیب ،روح مکان به چیس���تی یک چیز دال لت دارد .در حقیقت روح
مکان برگرفته از شخصیت یا کیفیت خاص یک مکان بخصوص میباشد .جنبههای قابل توجه
تعیینکننده این امر میتواند در دامنه سازههای فضایی ،الگوهای توپوگرافی ،بافت شرایط طبیعی،
مردم و الگوی رویدادهای انسانی قرار گیرد (وگلر و ویتورین.)10-9 :2006 ،1
اساساً «پدیده »2یک اصطالح فلسفی است که در قلمروهای مختلف برداشتهای متفاوتی
از آن م���ی ش���ود .از دی���د پدیدارشناس���ان ،پدیده چیزی اس���ت ک���ه در تجربههای بیواس���طه ظاهر
میشود .البته منظور آنها از تجربه بیواسطه مشاهدات حسی نیست .به عقیده پدیدارشناسان،
پدی���ده ج���دا از موجودات جهان و منف���ک از عینیتهای فیزیکی و بیرونی از افکار و احساس���ات
موجود دارد .به عبارت دیگر ،پدیده هر چیزی اس���ت که ما به صورتی خاص مش���اهده میکنیم و
در واق���ع ب���ه چیزی دال لت دارد که در وجدان یا ذهن فرد بهطور مش���خص نمود پیدا میکند .بر این
اس���اس ،اصطالح پدیدارشناسی ،واژهای است که از ترکیب دو واژه یونانی «فنومنون »3و «لوژی»4
تشکیل شده است .بنا به نظر هایدگر« ،فنومنون» به معنای چیزی است که خود را نشان میدهد،
چیزی ظاهر و آش���کار که ریش���ه لغوی آن به «فا »5برمیگردد .این واژه با «ف���و »6یونانی به معنای نور
یا درخش���ندگی همریشه اس���ت .نور آن چیزی است که به واس���طه آن چیزها میتوانند ظاهر شوند
و میتوانی���م ب���ه واقعیت چیزها برس���یم .بخ���ش دوم واژه یعنی «لوژی» ،به ویژگ���ی علمی تحقیق تا
اندازهای اشاره میکند که به تعبیر هایدگر آن چیزی است که در سخن گفتن انتقال داده میشود،
1. Vogler & Vittorin
2. Phenomenon
3. Phainomenon
4. Logy
5. Pha
6. Phos
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پس معنای عمیقتر «لوژی» رخصت ظهور به چیزی است .زمانی که کلمه بر زبان جاری میشود،
هستی چیز نیز اجازه ظهور مییابد و خود را نشان میدهد (کوکلمانس.)184 :1384 ،
با توجه به مفهوم مکان و رویکرد پدیدارشناسی ،مقاله حاضر در ابتدا به بررسی اجمالی کتاب
روح مکان اثر نوربرگ شولتز پرداخته و سپس به کاربرد و الزام وجود روح مکان در فضاهای کودکان
و چگونگی درک معنای محیط توس���ط آنها پرداخته اس���ت و بر این مبنا ،برآن اس���ت تا با بررس���ی
دیدگاهه���ای دیگ���ر نظریهپ���ردازان در رابطه ب���ا مفاهیم مکان و فضا به بررس���ی علل از دس���ت رفتن
مکان در معماری معاصر بپردازد .از این منظر ،نقد و بررسی کتاب حاضر ،بدون شناخت مفاهیم
بنیادین آن میسر نخواهد بود.
مطالعات میانرشتهای

جهت درک مفهوم میانرش���تهای باید در ابتدا مفهوم «رش���ته» توضیح داده ش���ود .چنانکه گاردنر

1
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( )2000در ای���ن رابط���ه بی���ان میکند «رش���ته در واقع ،لنزهای مفهومی و روشش���ناختی اس���ت که
اجتماعات پژوهشگران مربوط به مسئله یا پدیدهای خاص از آن استفاده میکنند» .در این میان،
زوستاک ( )2007با ژرفای بیشتری به مفهومسازی در قلمرو رشته میپردازد .او یکی از ویژگیهای
2

رش���ته را جهانبینی یا چش���مانداز خاصی بهش���مار میآورد که به آموزش ی���ا پژوهش در برنامههای
رشتهای شکل میدهد.
یک دیدگاه س���نتی از یک رش���ته دانشگاهی عبارت اس���ت از یک محیط مطالعاتی با نظریه و
دیدگاهها ،روشها ،محتوا ،دوره و ریاست مختص به خود ،که دارای سه ویژگی میباشد:
 .1محتوا :موضوع یا برنامهای که مورد مطالعه قرار میگیرد.
 .2روششناسی :فنون و فرایندهایی که در آن رشته استفاده میشود.
 .3گس���ترش تحلیلهای انعطافپذیر در درون رشته که بیانگر موقعیت یک رشته است و باعث
تمایز آن از سایر رشتهها میشود (اسکویر.)202 :1992،3

1. Gardner
2. Szostak
3. Squires, G.

جدول  .1مؤلفههای رشته (التوکا)170 :1387 ،
مؤلفه بنیادی

شامل فرضیهها ،متغیرها ،مفاهیم ،اصول و ارتباطات رشته است.

مؤلفه تلفیقی

جستجو در فرایندهای اساسی که رشته حول آنها توسعه مییابد.

مؤلفه زبانی

مؤلفه ارزشی
مؤلفه ربطی

زبان سمبولیک که اجزا در آن تعریف شده و روابط مورد کاوش قرار میگیرند.
تعهد نسبت به اینکه چه چیزی باید مورد مطالعه قرار گیرد و چگونه این مطالعه باید انجام شود.

رابطه رشته با رشتههای دیگر را نمایان میسازد.

در مقابل ،رویکرد میانرش���تهای در برابر رویکرد تکرش���تهای قرار دارد .رویکرد رش���تهای به بررسی
موضوع تنها در یک رش���ته خاص توجه دارد .این رویکرد مبتنی بر این اندیشه است که هر رشته دارای
چارچوب ،ساختار ،اصول ،قواعد و شیوههای ارزیابی خاص خود است که این رشته را متمایز از دیگر
رش���تهها میکند (هرس���ت .)134 :1389 ،1کالین و نیوول در تعریف مطالعات میانرش���تهای چنین
بیان میکنند «فرایندی برای پاس���خگویی به هر مس���ئله ،حل هر مش���کل یا بررس���ی کردن مقوالتی که
بس���یار گسترده یا پیچیده است که صرفاً بر مبنای یک رش���ته یا حرفه نمیتوان به حل آنها پرداخت.
مطالعات میانرش���تهای بر مبنای چشماندازهای رشتهای انجام میشود و به برداشت آنها در خالل
ایجاد چشماندازی جامعتر انسجام میبخشد» (جعفر توفیقی و همکاران .)11-10 :1387 ،به اعتقاد
روالن���د« )2002( 2در همکاری میانرش���تهای ،افراد فعالیتهای خود را با یکدیگر هماهنگ و از طریق
همان دیوارهایی که آنها را از یکدیگر جدا میسازد ،به تعامل با یکدیگر میپردازند».
بر این اس���اس ،مطالعات میانرش���تهای از مباحث جدید و نو در علم محس���وب میش���ود که
برآیند پیچیدگی مس���ائل و غیرخطی بودن روابط و مناس���بات اجتماعی میان حوزههای مختلف
معرفت است که ش���ناخت آنها را از طریق روشهای رشتهای غیرممکن میسازد (خورسندی،
 .)22 :1387در حقیقت پیچیدگی مس���ائل و پدیدههاس���ت که ضرورت بررس���ی میانرشتهای را
آش���کار میس���ازد (علویپور .)101 :1387 ،در نتیجه روند مطالعه و پژوهش نیز متفاوت از گذشته
میش���ود و زمینه برای فرارفتن از مرزهای موجود و ایجاد واژگان ،مفاهیم و نظریات جدید مس���اعد
میگردد؛ چه آنکه «فرایند سادهسازی و تقلیلگرایی در رشتهها مانع از درک پیچیدگی واقعیتها
میشود» (جاودانی و توفیقی.)39 :1388 ،
بنابراین مطالعه میانرش���تهای مبتنی بر فهم میانرش���تهای اس���ت و به عنوان ابزاری هدفمند و نه
غایی ،برای ارتقای ش���ناخت (تش���ریح یک پدیده ،حل یک مس���أله ،تولید ی���ک محصول یا طرح
1. Hirst
2. Rowland
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یک س���ؤال) محسوب میشود (آراسته )28 :1388 ،که حضور همزمان رشتهها و تخصصهای
مختل���ف را ،در مس���ائلی که در چارچوب یک رش���ته نمیگنجد ،میس���ر میس���ازد (خورس���ندی،
 .)10 :1387مطالع���ات میانرش���تهای دارای رویکرده���ا و گونهه���ای متفاوت���ی میباش���د ک���ه در
جدول( )2بهطور مختصر آمده است:
جدول  .2گونههای مطالعات میانرشتهای (تنظیم :نگارندگان)1393 ،

بینرشتگی
(دو رشتگی)

میانرشتگی

* رشتههای میانرشتهای ترکیب دانش و شیوههای تفکر مبتنی بر حداقل دو رشته تخصصی به منظور
ارتقاء شناخت است (منسیال.)2005 ، 3
* سطح فعالیتهای میانرشتهای عبارتند از:
 .1نظری :جهت خلق یک معرفتشناسی نوین میباشد (نظریه پیچیدگی ،نظریه آشوب).
 .2آ کادمیک :نظریهها ،ساختارها و رشتههای دانشگاهی جدید ،تأسیس یا حذف میشوند
(قومنگاری ،ادبیات تطبیقی و .)...
 .3کاربردی :در زمینه دانشهای کاربردی  -مانند روشهای درمانی جدید در دانش پزشکی-
میباشد.

چندرشتگی

* یک رویکرد تلفیقی /غیرتلفیقی میانرشتهها است که هر رشته در آن نقش و موقعیت مستقلی دارد و
همواره هویتهای معرفتی و روش رشتهای خود را حفظ میکند (آ گسبرگ.)2005 ،4
* هدف آن گسترش دانش و روشهای موجود است .فرایندی است که در آن با کنار هم نهاده شدن ابعاد
مختلف دانش ،اطالعات موجود گسترش مییابند (کالین.)2002 ،5
* در این روش چندین رشته در مرحلهای از فعالیت برای حل مسئلهای تلفیق میشوند ،بدون اینکه
هیچ یک از رشتهها استقالل روشی و نظری خود را از دست بدهند (کالینز.)2002 ،6
* گروههای اصلی فعالیتهای چندرشتهای عبارتند از:
 .1پژوهشهای مطالعاتی :مانند مطالعات اسالمی ،مطالعات بومی ،مطالعات فرهنگی و ...
 .2پژوهشهای تصمیمساز :حل آن دسته مسائلی که به فوریت و ضرورت نیاز دارند ،نه ترسیم
چشماندازهای راهبردی و بنیادین.
 .3پژوهشهای حرفهای :بسیاری از فعالیتهای حرفهای نظیر تعلی موتربیت ،تجارت و بازرگانی،
درمانی و ( ..زایپل.)2005 ،7
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* فعالیت و فرایندی است که در آن یک رشته یا حوزه علمی ،نقش محوری ،مبنایی و زمینهای دارد و
رشته یا حوزه علمی دیگر نقش ابزاری و روشی (نیوول و گرین.)1982 ،1
* نگرش نسبت به موضوعات و مسائل یک رشته خاص با ابزارها و دوربینهای یک رشته دیگر،
بینرشتگی تلقی میشود.
* عمدتاً دغدغههای «آ کادمیک» و «آموزشی» دارد و منجر به ایجاد ساختارهای جدید رشتههای
دانشگاهی میشود.
* حضور متخصصان رشته مورد مطالعه در صحنه مطالعه ضروری نمیباشد (دیویس و دلوین،2
.)2007

دوره هفتم
شماره 1
زمستان 1393

			1. Newell and Green
2. Davies and Delwin
3. Mansilla, B.				4. Augsburg
5. Klein					6. Colins, J.
7. Sipel

تکثر رشتگی

فرارشتگی

* عبارت است از تعامل و همکاری میان نظریهها ،شیوهها و تجارب متعدد حوزههای علمی به منظور
شناسایی و حل مسائلی که اجتماع وسیعی را دربرمیگیرد.
* عمدتاً بر جنبه اجتماعی موضوعات متمرکز میباشند.
* شامل دو دسته اصلی است:
 .1درصدد مطالعه ،شناخت و حل معضالت یا مسائل عمومی مهم هستند (ابوایال.)2007 ،1
 .2جنبه برنامهریزی اجتماعی دارند که ممکن است در سطح کالن ملی یا منطقهای مطرح شوند
مانند آمایش سرزمین (دیویس و دلوین.)2007 ،
* عبارت است از همگرایی نظرگاههای علمی ،فلسفی و معرفتی جهت دستیابی به شناخت
«حقیقت»« ،طبیعت» و «معرفت».
* بر پدیدهها و پرسشهایی با ماهیت فلسفی -معرفتی متمرکز است.
* مرزها و اقلیمهای دانش و روشهای رشتههای آ کادمیک را میپیماید و روشهای آن سوی مرزهای
رشتههای مرسوم آ کادمیک را جستجو میکند (ماکس نیف.)2005 ،2
* فرارشتگی فرایند التقاط چند رشته نیست بلکه مرزهای موجود میان رشتهها را از بین میبرد تا از
طریق دیالوگ میان آنها بهترین نتیجه که همان ایجاد دانش جدید است ،حاصل شود (کالین،
.)1999
* در دو بعد متجلی میشود:
 .1معرفتشناختی :با هدف تبیین و فهم هستی و معرفت میباشد (نظریههای وحدت دانش،
پدیدارشناسی و سیستمهای عمومی).
 .2انتقادی :میتوان به مطالعات «پسااستعماری» اشاره کرد.

درو نرشتگی
گونههای
خاص

پسارشتگی

ابوایال ،1نیف 2آبوت

3

* به تالشها و فعالیتهای تلفیقی ویژه برای بهکارگیری همزمان دانش ،مفاهیم و
روشهای موجود در یک رشته دانشگاهی یا حوزه علمی برای شناخت و حل مسئله
یا موضوعی مشخص در آن رشته یا حوزه علمی اطالق میشود (آبوت.)2006 ،3
* بیانگر فعالیتهای علمی و آموزشی در درون یک رشته یا تخصص خاص است
که نیازمند تلفیق دانش ،روش و مفاهیم شاخههای مختلف و مرتبط یک رشته
علمی در خصوص مسئله یا موضوع پژوهشی موردنظر میباشد (سیپل.)2005 ،
* یک گونه میانرشتهای تلقی نمیشود ،اما از آنجا که فراسویرشتگی ،میانرشتگی
و فرارشتگی فعالیت دارد و منتقد و معتقد به برچینش ساختارهای سازمانیافته و
چندوجهی دانش است ،در مباحث میانرشتهای بررسی میشود.

ب���ا این تفاس���یر و با توجه به آنک���ه رویکرد اصلی پژوهش حاضر ،پدیدارش���ناختی میباش ��د لذا
میت���وان این مطالعه را در زمره گونههای فرارش���تگی از مطالعات میانرش���تهای بهش���مار آورد
ک���ه در آن ب���ه مطالعه یک پدیده (فض���ای کودکان) توس���ط تلفیق دو یا چند رش���ته تخصصی
(فلسفه ،روانشناسی ،معماری و  )...پرداخته میشود.
1. Aboelela
2. Max- Neef
3. Abbott
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مفاهیم و دیدگاههای پدیدارشناختی نظریهپردازان

پدیدارشناس���ی ،علم به پدیدارها تعریف میش���ود .هر چی���زی در این عالم از اش ��یاء گرفته تا افکار و
احساسات و در کل هر آنچه که به وسیله شعور یا ادراک بیواسطه درک و دریافت شود ،پدیدار نامیده
میشود .این تعریفی بسیار کلی با دیدی بسیار وسیع است که البته هر یک از فالسفه پدیدارشناس
بر اساس تعریفی که خود از پدیدار دارند ،دانش فلسفی پدیدارشناسی را مورد بررسی قرار میدهند.
به باور شولتز ،تاریخ ارزشمند یک منطقه ،تنها توسط عینیتبخشی به آن معنادار گشته
و وظیفه اصلی پدیدارشناس���ی ،ایجاد وحدت میان زندگی و مکان از طریق معناها می باشد.
ب���ه ای���ن ترتیب ،ش���ولتز ،رویک���رد حاض���ر را دارای قابلیت ایج���اد محیطهای معن ��ادار و خلق
مکانهای خاص برشمرده است (میستری.)102 :2011 ،1
مارتین هایدگر ،با توجه به فالسفه یونان ،هر آنچه را که «هست» و «موجودیت» دارد را پدیدار
مینامد .بهطور کلی ،هایدگر یک فیلس���وف مفس���ر اس���ت که پدیدارشناس ��ی را روشی تفسیری
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دانس���ته و معتقد اس���ت که «وجود» پدیدار یا شئ نیس���ت ،بلکه «وجود» همه چیز و همه کس را
دربرمیگیرد و شئ خود وابسته به «وجود» است تا شئ شود (جمادی.)22-17 :1385 ،
پدیدارشناسی بر اساس تعریف هگل علمی است مبتنی بر آ گاهی روح به طریقی که بر ما
2

ظاهر میشود و آنچنان که فینفسه وجود دارد .در قرن نوزدهم ،تعریف هگل از پدیدارها بسط
یافته و در مجموع به هر چیزی که «حقیقت خارجی و واقعیت بیرونی» داش ��ته باش ��د ،پدیدار
گفته میشود (تنهایی.)267 :1385 ،
بر این اساس ،شاید بتوان گفت که نظریهپردازانی همچون هایدگر و هگل با تأ کید بر جنبه
تفسیری و فلسفی رویکرد پدیدارشناسی ،نگاهی علمی به وجود و ذات «چیزها» داشتهاند ،در
حالیکه به نظر شولتز ،پدیدارشناسی یک روش است و نه نوعی فلسفه ،وی همچنین نگاهی
یش ��ان میداند .با این
علمی به رویکرد پدیدارشناس���ی را عامل جدایی «چیزها» از زمینه واقع 
حال ،نقطه اش���تراک این دیدگاهها را می توان در پرداختن مبحث پدیدارشناس ��ی به ماهیت و
وجود اجزای عالم دانست.

1. Mistrey
2. Hegel

مباحث مرتبط با کتاب روح مکان به سوی پدیدارشناسی

کتاب حاضر مش���تمل بر هش���ت فصل میباش���د .فصول اول ،دوم و س���وم به ترتیب به بررس ��ی
پدیدار ،س���اختار و روح مکان ،مکان طبیعی و مکان انسانس���اخت میپردازد .ش ��ولتز در سه
فصل بعدی به س���ه ش���هر پراگ ،خارطوم و رم پرداخته و این س���ه شهر را تحت عناوین تصویر،
فضا ،خصلت و روح مکان مورد بررس���ی قرار داده اس���ت .در فصل هفتم ،نویس���نده ،مکان را
از منظ���ر معن���ا ،اینهمان���ی و تاریخ ،مورد توجه ق���رار داده و در فصل پایانی ،ب���ه نقد مکانهای
امروزی و اهمیت احیای آنها میپردازد.
جدول  .3فصل اول کتاب روح مکان ،در یک نگاه (تنظیم :نگارندگان)1393 ،

فصل اول (مکان)

پدیدار مکان
ساختار مکان
روح مکان

مکان ،پدیدهای مرکب از پدیدههای عینی (رنگ و مصالح) و پدیدههای ذهنی
(خصلت و فضا) است.
دربرگیرنده وجوه خصلت و فضا در مکان میباشد که دائماً در حال تغییر است.

برگرفته از شخصیت یا کیفیت خاص یک مکان بخصوص میباشد.

ب���ا مطالع���ه فصل اول ،خواننده درمییابد که مکان پدیدهای کام�ل�اً کیفی بوده که نمیتوان آن

را ب���ه هیچ یک از اجزای���ش تقلیل داد ،همچنی���ن همه مکانها همچون کش���ورها ،منطقهها،

چش���ماندازها ،قرارگاهها و ساختمانها دارای ماهیت و ویژگیهای منحصر به خود میباشند
که با توجه به تاریخ آن منطقه شکل گرفته و در طول زمان نیز قابل تغییر است _ (نوربرگ شولتز،
.)42-17 :1389
جدول  .4فصل دوم کتاب روح مکان ،در یک نگاه (تنظیم :نگارندگان)1393 ،

فصل دوم
(مکان
طبیعی)

پدیدار مکان
طبیعی

پدیدهه���ای م���کان طبیعی ش���امل عناص���ر طبیعی از جمله صخ���ره ،گیاه���ان ،آب و ..
میباش���ند که در هر مکان با اش���کال و عملکردهایی کامالً ویژه وجود داشته و به مکان
معنامیبخشند.

ساختار مکان
طبیعی

حاکی از مجموعهای از س���طوح محیطی ،قارهها و  ..اس���ت که همه مکانها به واس���طه
خصوصیات عینی زمین (ثابت) و آسمان (متغیر) معین میشوند.
چش���مانداز رمانتیک :فرد دارای مش���ارکت مس���تقیمی با طبیعت بوده و بر اساس تعامل
انسان _ با محیط ،پناهگاههای بشر در میان طبیعت شکل میگیرد.

روح مکان
طبیعی

چشمانداز کیهانی :دارای تداوم و ساختار یکنواخت و زمینه خنثی و پیوسته میباشد.
چشمانداز کالسیک :ترکیبی متعادل و ادرا کپذیر از عناصر ،همچنین نظام معناداری از
مکانهای مشخص و منفرد برای بشر میباشد.
چشمانداز مرکب :ترکیبی از چشماندازهای رمانتیک ،کیهانی و کالسیک میباشد.
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نتایج حاصل از فصل دوم آنست که طبیعت از عناصر وابستهای تشکیل یافته است که وجوه
بنیادین «بودن» را بیان کرده ،دارای س���اختار بوده و به معناها تجسد میبخشد .در این میان،
انس���ان در طبیعت ریش���ه دوانده و وابس���ته به نیروهای طبیعی اس���ت ،لذا رش ��د قابلیتهای
ذهنی انسان از تحصیل چنین کیفیاتی تداوم مییابد (نوربرگ شولتز.)78-43 :1389 ،
جدول  .5فصل سوم کتاب روح مکان ،در یک نگاه (تنظیم :نگارندگان)1393 ،

فصل سوم
(مکان انسان-
ساخت)
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پدیدار مکان
انسان -ساخت

به مجموعهای از سطوح محیطی اعم از روستاها ،شهر ،خانه و فضاهای داخلی
دال لت دارد که واجد ساختار بوده و معناها را تجسد میبخشد.

ساختار مکان
انسان -ساخت

ویژگیهای فضایی مکان به واسطه چگونگی محصوریت آن معین میشود که
به معنای گستره مشخصی بوده که یک مرز مصنوع آن را از محیط پیرامون جدا
ساخته است.
معماری رمانتیک :تعدد و رمز و رازهای تخیلی بصورت ذهنی بیان شده و
فضاهای شهری با محصوریتی نامنظم معین میشوند.

معماری کیهانی :وجه تمایز آن ،همشکلی و نظم مطلق آن بوده و دارای نظامی
روح مکان انسان  -منطقی ،عقالنی ،انتزاعی و یکپارچه میباشد (ریاضی.)74 :1391 ،
ساخت
معماری کالسیک :مسیری میانهرو را برگزیده است و در آن ،نیرو و نظم ،تعادلی
جامع را بنا گذاشتهاند.
معماری مرکب :ترکیبی از معماری رمانتیک ،کیهانی و کالسیک میباشد.

با مطالعه فصل س���وم ،می توان چنین استنباط نمود که بخشهای انسان – ساخت محیط،
در درجه اول س���کونتگاههایی در مقیاسهای متفاوت بوده (از جمله خانهها ،مزارع ،ش ��هرها
و دهکدهه���ا) و در درج���ه دوم مس���یرهایی هس���تند که این س���کونتگاهها را ب ��ه یکدیگر مرتبط
میس���ازند و نیز اجزای متفاوتی که طبیعت را با بس���تر فرهنگی منطق���ه پیوند میدهند ،از این
قسم میباشند (نوربرگ ش���ولتز .)118-79 :1389 ،اگر این سکونتگاهها به شکلی انداموار به
محی���ط خود مرتبط گردند ،به مثاب���ه کانونهای متمرکزی عمل میکنند که مکانهای دیگر را
به دور خود جمع میآورند .بر این اس���اس ،ویژگی بنیادی مکانهای انس���ان – ساخت  ،تمرکز
دادن و محصور کردن است (طهوری.)6 :1386 ،

جدول  .6فصل چهارم ،پنجم و ششم کتاب روح مکان ،در یک نگاه (تنظیم :نگارندگان)1393 ،

فصل چهارم ،پنجم و
ششم (پراگ ،خارطوم
و رم)

تصویر

بیانگر ساختار و سازماندهی افقی یا عمودی شهر در قالب شبکههای
ارگانیک و رمزآلود؛ هندسی و منظم؛ یا کامالً غیرهندسی میباشد.

فضا

مکان ،شالوده فضا و فضا ،حاصل تأسیس مکان است ،لذا فضاهای یک
شهر ،واسطهای برای درک مکانهای آن محسوب میگردد.

خصلت

برگرفته از تصویر شهر ،بر اساس اقلیم و مکانیابی آن است که معرف
ساختار اصلی میباشد.

روح مکان

نشاندهنده هویت فرهنگی ،تاریخی و  ...یک شهر بوده که آن را از دیگر
شهرها متمایز مینماید.

نتایج حاصل از این س���ه فصل آن اس���ت که تصویر شهر پراگ دارای حس���ی رمزآلود و گیرا بوده
و معم���ار یاش سرش���ار از حرکته���ای عمودی میباش���د .این ش���هر ش���کل خود را ب���ر مبنای
موقعیت طبیعی بنیان نهاده و خصلت آن دارای دوگانگی یکپارچه ،نیروهای افقی و عمودی
میباش���د .س���اختار روح مکان ش���هر پراگ ،به خوبی هویت تاریخی خود را حفظ کرده است.
ش���هر خارط���وم دارای تصویری یکنواخت و س���ازماندهی فضای���ی ،خوانا و معنادار میباش ��د.
خصل���ت مکانی این ش���هر ،خلق فضای درونی با هدف ایمنی از ش���رایط س���خت خارج بوده
و وج���ود س���کونتگاههای درونگ���را و محیطهای بیک���ران ،نمایانگر روح مکان آن هس���تند .رم
معروف به ش���هر جاودان ب���وده و همواره اینهمانی خود را حفظ کرده اس���ت .تصویر رم از هیچ
نظام هندس���ی جامعی پیروی نمیکند و ش���هر دارای محصوریت و تقارن محوری میباش ��د.
خصلت عمومی این ش���هر ،حجیم و تودهای بودن آن بوده و قدرت و چندس���ویگی روح مکان
رم در طول تاریخ ،معماری ش���هر را شکوهمند کرده است .نمونههای بررسی شده ،به خواننده
میآم���وزد که خصلت محل���ی نقش تعیینکنندهای در هویتبخش���ی به م���کان دارد (نوربرگ
شولتز.)234-119 :1389 ،
جدول  .7فصل هفتم کتاب روح مکان ،در یک نگاه (تنظیم :نگارندگان)1393 ،

فصل هفتم
(مکان)

معنا

بنیادیترین نیاز انسان ،تجربه معنادار وجود خویش میباشد که به واسطه این
معانی ،با محیط ایجاد تعامل کرده و در نهایت روح مکان شکل گیرد.

اینهمانی

به معنای بازگرداندن انسان به آنچه که اصیل است ،بوده و با موقعیت ،آرایش
فضایی عمومی و انسجام قابل تمایز میگردد.

تاریخ

شامل تغییرات عملی ،اجتماعی و فرهنگی بوده و از جمله خصوصیات ساختاری
اولیه موضوع جهتیابی و اینهمانسازی انسان محسوب میشود.

فصلنامه علمی _ پژوهشی

155

بازشناسی جایگاه
روح مکان در ...

هدف مؤلف از نگارش این فصل ،بررسی ارتباط تنگاتنگ میان معنا ،اینهمانی و تاریخ یک
منطقه بوده است که در نتیجه آن ،خواننده درمییابد که احترام به معانی ،تاریخ و روح مکان،
به معنای نس���خهبرداری از نمونههای قدیمی نبوده ،بلکه بدان معناست که اینهمانی مکان
را معین کرده و آن را به شیوههایی همواره نو تأویل نماییم .در این صورت میتوان سنتی زنده و
پویا و محلی معنادار را ایجاد نمود (نوربرگ شولتز.)270-235 :1389 ،
جدول  .8فصل هشتم کتاب روح مکان ،در یک نگاه (تنظیم :نگارندگان)1393 ،
فصل هشتم
(مکان امروز)

از دست رفتن
مکان

قرارگاههای امروزی مفاهیم فضا و خصلت خود را از دست داده و فاقد
محصوریت و تمرکز میباشند.

احیای مکان

به معنای رهایی از تجریدها و ازخودبیگانگیها و بازگرداندن انسانها به معانی
و سنتها است.

خوانن���ده ب���ا مطالعه ای���ن فصل ،درمییاب���د که قرای���ن موجود دال ل���ت بر از دس ��ت رفتن مکان
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ام���روز دارند .ب���ه عبارت دیگر ،قرارگاه ،ب���ه مثابه مکانی در طبیعت ،کانونهای ش ��هری مانند
مکانهای زندگی جمعی و س���اختمان به عنوان زیر مکانی معنادار که انس ��ان بتواند فردیت و
تعلق آن را تجربه کند ،از دست رفته است (نوربرگ شولتز.)290-271 :1389 ،
ماهیت مکان
از آنجای���ی ک���ه زندگ���ی روزانه اف���راد در مکانها اتفاق میافت���د ،میتوان گف ��ت ،مکان ،بخش
جداییناپذیر زندگی هر کس محسوب میگردد .واژه مکان معنایی فراتر از یک محل را داشته،
ب���ه کلیتی از اش���یا اش���اره دارد ک���ه دارای ماهی���ت مصالح ،ش���کل ،بافت و رنگ میباش ��ند.
هنگام���ی که این عناص���ر در ارتباط با یکدیگر کار میکنند ،یک ش���خصیت محیطی را ایجاد
میکنند که ماهیت مکان را شکل میدهد (میستری.)105 :2011 ،
جدول  .9دیدگاههای شولتز درباره مکان (نوربرگ شولتز)42-17 :1389 ،
پدیدار مکان

شامل پدیدههای ملموس و عینی (درختان و  )...و پدیدههای ناملموس(احساسات) میباشد.

ساختار مکان

وجوه خصلت و فضا در مکان ،که حالت ثابت و همیشگی ندارند.

روح مکان

روح مکان در تحصیل پایگاه وجودی انسان ،جهتیابی (بداند کجاست) و اینهمانی (چگونه
در مکان قرار دارد) و در نهایت ایجاد حس تعلق به مکان تأثیرگذار بوده و وظیفه اصلی معماری،
طراحی محیط و در نتیجه عینیت بخشیدن به روح مکان میباشد.

ادوارد رل ��ف 1در کت���اب خود با نام «مکان و بیمکانی»« ،م���کان» را پدیدهای میداند که معنی
اصل���ی خ���ود را ،نه از محلها یا عملکردها و نه از اجتماعی که آن را اش���غال میکند ،میگیرد.
از نظر او ،مکانها آمیزهای از نظم طبیعی و انسانها هستند و تجربهای مهم از جهان به شمار
میآیند .او کیفیت مکان را به وسیله قدرت مکان برای نظم دادن ،جلب توجه کردن و ارزیابی
رفتار انسان در آنجا میسنجد (سیمون و جکوب.)102 :2008 ،2
افشار نادری ،مکان را نتیجه برهمکنش سه مؤلفه رفتار انسانی ،مفاهیم و ویژگیهای فیزیکی،
تصور میکند .بر این اس���اس «م���کان» را میتوان تجربه «عرصهای درون���ی» در برابر «عرصه بیرونی»
دانست که در برگیرنده جهات گوناگون و تعدادی «گشودگی« میباشد (افشارنادری.)1387 ،
دیوید سیمون 3از دیگر پدیدارشناسان محیط بوده که پژوهشهای متعددی پیرامون مکان
به انجام رس���انده اس���ت .از نظر او درج���ات متفاوتی از حس بی���رون و درون میتواند مکانهای
متف���اوت ب���ا هویتهای متفاوت خلق کند .انس���انی که در درون باش���د ،ایمن اس���ت ،هویت
بیشتری احساس میکند ،احساس اینجا بودن میکند و آرامش دارد .ولی انسانی که در بیرون
است ،جدا از مکان بوده ،جدا از جهان است و به نوعی احساس غریبه بودن با مکان میکند
(سیمون و جکوب.)100 :2008 ،
بر اس���اس دیدگاه اکثر نظریهپردازان ،میتوان چنین برداشت نمود که ماهیت مکان توسط
رفتارهای انسانی ،همچنین معانی و ارزشهای تاریخی ،شکل گرفته است که در نتیجه آن،
مکانهایی با مشخصههای متفاوت ایجاد شده و حس تعلق به مکانها و تمایز بیرون و درون
پدید میآید .با این تفاسیر ،نظریه شولتز با دیگر دیدگاهها در این زمینه مطابقت داشته است و
به عقیده وی ،معماری میتواند در هویتبخشی به مکانها سهم بسزایی را ایفا نماید.
ماهیت مکان امروز

معم���اری و شهرس���ازی امروز به مقول���ه مکان یا اصالً توجه نمیکند یا اگ���ر بخواهد آن را مد نظر
قرار دهد ،تنها به مثابه ابژهای صرف به آن نگاه میکند؛ ابژهای برای س���وژهای که در مقابل آن
اس���ت ،نه همراه با آن .در این تفکر انس���ان به س���وژهای صرف تبدیل ش���ده که خود را در مقابل
چیزها میبیند ،نه در کنار آنها و با آنها.
1. Edwards Relph
2. Seamon & Jacob
3. David Seamon
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جدول  .10دیدگاههای شولتز درباره مکان امروز (نوربرگ شولتز)290-271 :1389 ،
محیط امروزی ،شگفتی و جذابیت خود را از دست داده و فاقد حس مکان میباشد .بر این اساس،
از دست رفتن
اغلب فضاهای مدرن ،با حیات تجریدی خود ،پیوستگی با دیگر فضاها را از دست داده و باعث ایجاد
مکان
حس ناامنی و ترس و همچنین بیگانگی در انسانها میگردد.
احیای مکان

مستلزم آموزش و تربیت حواس و تخیل معماران میباشد .در این میان« ،آموزش به واسطه هنر» جهت
ادراک مکان مورد نیاز بوده تا در نتیجه آن ،قادر به مشارکتی خالقانه در محیط باشیم.

از دیدگاه هایدگر ،مش���کلی که گریبانگیر انسان امروز ش���ده بیخانمانی و گمگشتگی است.
هایدگر ریش���ه مشکل بیجهانی و بیخانمانی بش���ر را «غفلت از وجود» میداند .این غفلت به نظر
او غفلتی تاریخی است .منظور از تاریخ ،توجه به موجودات و غفلت از خود وجود است .انسانی
که بیجهان است ،بیبنیاد و بیخانمان نیز هست و لذا هر چه که در تمدن و تکنولوژی پیشرفت
کند ،از آن حیث که از داش���تن جهان محروم مانده ،بیخانمان اس���ت و از آن حیث که هس���تی را
گم کرده ،بیریش���ه شده اس���ت .هایدگر برای رهایی از این مشکل راهحلی را ارائه میدهد :کشف
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معنای���ی اصیل برای جهان از طریق تحلیل وجودی انس���ان ،تا ثابت ش���ود که انس���ان بدون جهان
نمیتواند باشد ،از این طریق او از بیخانمانی رهایی مییابد (خاتمی.)54-52 :1384 ،
همچنین ،کریس ��توفر الکس ��اندر 1معتقد اس���ت که با از دس���ت رفتن مکان ،رویداد زندگی نیز
انس���جام و سامان خود را از دس���ت میدهد .از آنجا که هویت هر بنا ،ضرورتاً حاصل رویدادهایی

است که غالباً و مکرراً در آن اتفاق میافتد و رویداد نیز در مکان رخ میدهد ،پس هویت با مکان
خاس���تگاه مشترکی پیدا میکند« .مکان» زمانی «مکان» میشود که رویدادهای واقع در آن باعث
هویت شود و با وجود موجد در آنجا ارتباط برقرار کند (الکساندر.)56 :1381 ،
بنابراین ،با توجه به مطالب فوق ،میتوان چنین استنباط نمود که مکانهای امروز بدون توجه
به ذات و ماهیت وجودی انس���ان ،از بش���ریت فاصله گرفته ،که در نتیجه آن ،انسانها وابستگی و
حس تعلق به مکانها را از دس���ت دادهاند و هویت انس���انی کمرنگتر ش���ده است .بر این اساس،
به عقیده ش���ولتز ،یکی از مهمتری���ن وظایف معماران ،توجه دوباره به مقول���ه روح مکان در طراحی
فضاها میباشد.
به عقیده نوربرگ ش���ولتز ،زمانی که انسان در یک فضا مستقر میشود ،در معرض دو شاخصه
محیطی با عملکرد روانشناختی جهتیابی و شناسایی قرار میگیرد.
1. Christopher Alexander

جدول  .11مؤلفههای اساسی تشخصبخشی به مکان (نوربرگ شولتز)36 :1381 ،
ادراک و شناسایی
جهتیابی

احساس دوستی با محیط است که به احساس تعلق خاطر درونی و وابستگی روحی تبدیل میشود.
احساس امنیت عاطفی و لذت از مکان را به وجود میآورد.
به واسطه آن انسان در فضا و زمان استقرار مییابد و توانایی کاربست محیط را مییابد.
تحت تأثیر عناصر فیزیکی و فعالیتهای اجتماعی میباشد.

مفهوم فضا

در رویکرد پدیدارشناس���ی ،فض���ا دارای مؤلفههای تعریفپذیر متمایزی اس���ت که عبارتند از:
دیالکتیک درون و بیرون ،قلمرو و محدوده ،محصوریت فضایی و مرکزیت.
جدول  .12عوامل تعریفکننده فضا (محمودینژاد و همکاران)12-10 :1387 ،

دیالکتیک درون
و بیرون

فضاها از طریق برهمکنش عرصه درونی و عرصه بیرونی متمایز میگردند.
ایجاد دیالکتیک از طریق دیوارها ،کفها و سقفها در فضا میسر میشود.
قوای کششی الزم را در فضای معماری ایجاد میکند.
مرز نقطه جدایی و گسست فضاهای بیرونی و درونی است.

قلمرو و محدوده محدوده ،نزدیکی به یکدیگر را تسریع مینماید و حلقه تشکیلدهنده اشتراک میباشد.
مؤلفه اصلی حسپردازی به مکان بوده و در مکانهای دارای هویت بروز مییابد.
محصوریت
فضایی

مهمترین مؤلفه هویتساز مکانها به شمار میآید.
توسط عواملی همچون اندازه ،شکل ،تداوم ،ارتفاع ،بدنه و کفسازی تعیین میشود.
فضای محصور توسط عناصر کالبدی یا نمادین محاط شده و در ساختاری محبوس میگردند.
به مثابه کانونی برای محیط اطراف خود عمل میکند.

مرکزیت

فضا از مرکز با درجه متنوعی از تداوم در جهات گوناگون بسط مییابد.
هر مکانی که در آن «معنی» آشکار شود ،میتواند یک مرکز باشد.

از دیدگاه هایدگر ،در فضاهایی که ناشی از مکانها هستند ،فضا همواره به منزله فاصله وجود
دارد و در دل همین فاصله ،فضا همچون امتدادی محض حضور دارد .انبس���اط و گس ��ترش
هم���واره این ام���کان را میدهد تا بت���وان چیزها و آن چه را بر اس���اس فضا ایجاد ش���دهاند  ،بنابر
فاصله ،طول وجهت اندازه گرفت (نوربرگ شولتز.)1382 ،
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ارتباط مکان و فضا

ادوارد رلف _ جغرافیدان پدیدارش���ناس _ در ارتباط بین مکان و فضا با اکثر جغرافیدانان که آنها
را جدا انگاش���تهاند و یا ارتباط وجودشناس���انه آنها را نادیده گرفتند ،مخالف اس���ت .از نظر رلف
مکان در کیفیت بیهمتای خود قادر است مقاصد ،تجربیات و رفتارهای انسان در فضا را منظم
و متمرکز سازد .او مکان و فضا را در دیالکتیکی پویا تصور میکند که تجربیات انسان از محیط را
میسازد .بنابراین درک فضا به مکانی مربوط است که ما در آن سکونت میکنیم و در مقابل از آن
محیط معنا دریافت مینماییم (سیمون و جکوب.)45 :2008 ،
از دیدگاه هایدگر نیز ،فضا در ارتباط با مکان آشکار میشود .چرا که مکان به مثابه چیز جایگاهی
است که عناصر چهارگانه یعنی زمین ،آسمان ،خدایان و میرایان در آن گرد هم میآیند و برای هر مورد
از آن عناصر در «مکان» ،فضایی فراهم آمده است (هایدگر.)73 :1381 ،
گودال 1نیز معتقد اس���ت ،مکان بخش���ی از فضا اس���ت که به وسیله ش���خص یا چیزی اشغال
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ش���ده است و دارای بار معنایی و ارزشی اس���ت .برهمکنش افراد با این محیط بالدرنگ است که
ویژگیهای آن را متمایز از مناطق اطراف میگرداند (مدنیپور.)32 :1384 ،
طراحی فضا بر اساس نظریه پدیدارشناسی

به عقیده نوربرگ شولتز ( )1389زیستگاهها با محوطه پیرامونی یک مکان ،در ارتباط بوده و اگر این
رابطه قطع گردد ،یک س���کونتگاه میتواند هویت خود را از دس���ت بده���د .او همچنین به مرکزیت،
جهت و ریتم به عنوان مشخصههای عینی مکان اشاره کرده است .بر این اساس ،نظم ،نور ،زمان و
اشیاء (مبلمان و اجسام) ،از عوامل ادراک طبیعی انسان از محیط اطراف خویش بهشمار میآیند.
نظم و نور میتوانند توسط آسمان و زمان تعیین گشته و دال لت بر ثبات و تغییر داشته باشند و فضا
را تبدی���ل ب���ه واقعیت زندهای میکنند که ب���ه یک مکان خاص ،روح مکان میبخش���ند .همانگونه
که فرمهای طبیعی دارای ش���کل ،رنگ و بافت میباش���ند ،لذا معماری نی���ز میتواند با تقلید از این
عناصر ،شخصیتی معنادار و برگرفته از محیط را برای خود به ارمغان آورد (میستری.)104 :2011 ،
توج���ه ب���ه مطالب ف���وق و تجربه هر روزه به م���ا میگوید که اعمال گوناگون ب���رای آنکه به طرزی
اقناعکننده روی دهند ،به محیطهای متفاوتی نیاز داشته و حتی بنیادیترین آنها مثل خوابیدن
و خوردن ،در ش���یوههای بس���یار متفاوتی رخ میدهند و مکانهایی را با خصوصیات متفاوت در
1. Godal

انطباق با س���نتهای فرهنگی متف���اوت و موقعیتهای محیطی متف���اوت میطلبند (طهوری،
 .)4 : 1386بر این اس���اس ،توجه به کودکان به عنوان یکی از تأثیرپذیرترین قش���رهای جامعه ،حائز
اهمیت بوده و لذا بررس���ی دیدگاههای روانش���ناختی و پدیدارشناس���ی ،در طراحی فضا با توجه به
نیازهای آنها الزامی میباشد.
الزمه توجه به جایگاه روح مکان در فضای کودکان

بررسی این مقوله با مفهوم مسکن آغاز میشود .مسکن واژهای است که نوربرگ شولتز ( )1389از
آن اس���تفاده کرده و هدف از معماری را ایجاد جایی که انس���ان بتواند جهتگیری کرده و خود را از
طریق محیط بشناس���د ،میداند .در این معنا ،خانه دال لت بر چیزی بیشتر از مفهوم عینی سرپناه
داشته و نشان میدهد که زندگی در مکانها اتفاق افتاده و در نتیجه یک مکان فضایی است که
با فراهم نمودن زمینه زندگی برای انسان ،دارای شخصیت متمایزی میباشد .نوربرگ شولتز نیز در
این رابطه به مفاهیم کوین لینچ درباره گره ،مسیر و منطقه اشاره کرده است که این عوامل اجزای
اصلی جهتیابی را مش���خص نموده ،یک تصویر محیطی خوب را برجا گذاش���ته و افراد را با یک
ح���س امنی���ت عاطفی بدرقه مینماید .اگر یک سیس���تم در جهتگیری عملکرد ضعیفی داش���ته
باش���د ،انس���ان گیج یا گم گردیده که منجر به داش���تن تصویر ضعیفی از هویت محیطی میشود و
در نتیجه معنای وجودی محیط بی کیفیت میگردد .س���اخت خانه برگرفته از تمایل به احس���اس
امنیت میباشد و اگر یک فرد احساسی متضاد با حس امنیت ،همچون حس گمگشتگی داشته
باش���د ،باع���ث میگ���ردد تا هدف اصلی مس���کن گزی���دن از بین ب���رود .تعلق خاطر درس���ت به یک
مکان ،نیازمند جهتگیری و ش���ناخت است .اجزای ش���ناخت شامل عوامل محیطی میباشند
ک���ه موجودیت آنها محس���وس بوده و رواب���ط افراد با آنها در طی دوران کودکی توس���عه مییابد .پیاژه
معتقد اس���ت که یک کودک از جس���م خود و در نتیجه حواس خویش در جهت ش���ناخت محیط
استفاده کرده و میتواند طرحوارههای ادراکی را توسعه دهد که تعیینکننده تجربیات آینده کودک
اس���ت .بنابراین ،میتوان گفت ،که جهتگیری محیطی و ش���ناخت در این زمینه ،اساس���اً برای
ک���ودکان ،حیاتی میباش���د ،زی���را هویت یک فرد در قال���ب این طرحوارهها تعریف گش���ته و هویت
انس���انی تابعی از مکانها و اش���یاء اس���ت ،زیرا در نتیجه آن ،هویت در ارتباط تنگاتنگی با تجربه
مکان ،بهخصوص در طول س���الهای ش���کلگیری شخصیت میباش���د (منین .)69 :2003 ،1به
1. Menin
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همی���ن جه���ت ،درک روح مکان یک فضا به معنای احترام به عوامل اساس���ی محیطی میباش���د،
منین( )2003معتقد اس���ت که یکی از جنبههای مرتبط با احترام به روح مکان ،استفاده مجدد یا
بازیافت مصالحی اس���ت که در یک سایت وجود دارند ،یا اگر مصالح جدیدی استفاده میشود،
بایس���تی بومی باش���ند .با پایبندی به این اصل ،کیفیت زیباییش���ناختی نهایی یک ساختمان
توس���ط یک هویت بومی ش���ناخته ش���ده و با مکانی که در آن قرار میگیرد ،همخوان میگردد.
طراحی فضای کودکان بر اساس دیدگاه شولتز

فض���ا ی���ک نهاد بدون ش���کل و ناملموس بوده که ارزیابی و توصیف آن دش���وار میباش���د .اش���کال
مختلف فضا در زنجیرهای قرار گرفته اس���ت که در یک س���ر آن تجربه مستقیم و در سر دیگر ،تفکر
انتزاع���ی نهفته اس���ت .در این رابطه به اصطالح فضای ابتدایی اش���اره ش���ده اس���ت ک���ه این فضا
عب���ارت اس���ت از قرارگاه رفتاره���ای غری���زی و واکنشه���ای ناخودآ گاهانه افرادی که ب���دون تأمل،
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حرکت و عمل میکنند .از این روش ،میتوان جهت توصیف بازی کودکان استفاده کرد .فضای
ابتدایی در عناصر عینی و اش���یای مادی ریش���ه دوانده است .این فضا توسط تجربیات شخصی
اولی���ه ش���کل گرفت���ه ،در دوران کودکی آغ���از گردیده و با حرکت ب���دن و حواس ،در ارتباط اس���ت.
این گونه درک فضا ،مفاهیم اولیه چپ و راس���ت ،باال و پایین ،قابلدس���ترس و غیرقابلدس���ترس
را ارائ���ه میکند .تجارب بهدس���ت آمده در فضای ابتدایی برای همه مش���ترک بوده و باید به عنوان
بخش���ی از مفاهیم بنیادی���ن فضایی در همه گروهه���ای فرهنگی ،ادراک گ���ردد .در حقیقت ،فضا
ته���ی نب���وده بلکه حاوی محت���وا و مفاهیم برگرفته از تخیل و تصور انس���ان میباش���د که این عوامل
ش���خصیت فضاها محس���وب میش���وند و مکانها ،برای کودکان ،اس���اس و پایه خودشناس���ی را
تشکیل میدهند .به همین جهت ،مکانهای دوران کودکی ،اغلب حائز اهمیت بوده و با احترام
از آنها یاد میشود (رلف.)11 :1976 ،
بررسی چگونگی درک معنای محیط توسط کودکان

چگونه کودکان معانی و هدف محیطهای فیزیکی که در آن رش���د میکنند را درمییابند؟ پاس���خ
به این پرسش را میتوان منتج از درک هویت مکانی دانست که به عنوان زیربنای هویت شخصی
ی���ک فرد ادراک گردی���ده و دربردارنده ش���ناختهایی از محیط فیزیکی بوده ک���ه در جهت تعریف
کیس���تی فرد بهکار میرود .این همان جایی اس���ت ک���ه فردیت از دوران طفولیت آغ���از گردیده و از

طریق تجارب حس���ی و ادراکی تکامل مییابد .روابط غیرمس���تقیمی که کودکان با افراد و اش���یای
دیگر برقرار میکنند ،نمایانگر کیس���تی کودک برای خود و نیز دیگران میباشد .بنابراین اگر کودکان
ب���ا فضاها یا اش���یای خاص���ی ،مأنوس گردی���ده و بتوانند آن ها را تح���ت کنترل خود ق���رار داده و به
گونهای نس���بت به آن حس مالکیت داش���ته باش���ند ،در این صورت حس خودباوری آنها تقویت
و ارض���ا میگردد .لذا با توجه به نظریه رشدش���ناختی دوران کودکی و ادبیات روانشناس���ی ادراکی،
محیطه���ای انعطافناپذی���ر باعث ایجاد حس تعلق به مکان نمیگردد .از همه مهمتر ،ش���ناخت
مکان در دوران کودکی یک فرد میتواند بعدها بیشترین تأثیر را در هویت مکان زندگی واپسین وی
داش���ته باشد .کودکان هنگام مواجه ش���دن با محیط به دنبال راههایی برای ارضای نیازهای خود
هس���تند .نمون���های از این امر را میت���وان در یادگیری نحوه راه رفتن کودک در نظ���ر گرفت ،اگر آنها با
بس���یاری از سطوح روبرو شده و بتوانند س���طوح را به منظور تمرین و تکمیل مهارتهای راه رفتن،
تغیی���ر دهن���د ،در این صورت موفقیت در خودس���ازی به ارتقای حس اعتم���اد به نفس و خوباوری
آنها کمک میکن���د .در میان انبوهی از محرکها ،کودکان میتوانند فضاها و مکانهای معنادار
و همچنین چگونگی اس���تفاده از آنها را تش���خیص داده ،شناس���ایی و درک کنن���د .در صورتی که
این فرایند رش���د ادامه یاب���د ،کودکان ارتباطات مثبت ،منفی و یا حت���ی بیطرفانه خود با فضاها و
مکانها را توس���عه خواهند داد (دی2007 ،1؛ دودک2005،2؛ اسپنس���ر و بلیدز .)2006 ،3جنبههای
مختلف طراحی به کودکان اجازه میدهد تا بهصورت بیپروا به کاوش در محیط خود پرداخته ،در
نتیجه در حین حرکت به اطراف ،آموزش ببینند و یاد بگیرند .این امر به آنها امکان ارتقای روابط
معنادار را در مدرس���ه و جامعه و از طریق تعامل با محیط فراهم میس���ازد .بر این اس���اس ،ترکیب
بخشهای ش���فاف ،دیوارهای صلب با جدارههای تور یش���کل ناهموار س���بکوزن ،شرایط قابل
تغییری را در فضاهای س���اختمان ایجاد کرده ،بر حس پدیدارشناس���ی مکان در کودکان میافزاید
(مستعدی.)212 :2006 ،4

1. Day
2. Dudek
3. Spencer & Blades
4. Mostaedi
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تصویر  .1طراحی فضای داخلی مختص کودکان (مستعدی 220 :2006 ،و )241

همچنین هنگامی که محیط ساختهش���ده ،فضاهایی جهت یافت���ن پناهگاه را برای کودکان
تأمی���ن میکند ک���ه در آن به دور از والدین خود یا موقعیتهای اس���ترسزا باش���ند ،در این صورت
این امر امکان ش���ناخت هویت مکانهای معنادار و در نتیجه خودشناسی را در زمان رشد کودک
فراه���م مینمای���د .جنبههای محی���ط ،مانند فضاهای ب���ازی خارجی و داخلی میبایس���ت دارای
عناصر سازگار و انعطافپذیری باشند تا در نتیجه آن ،کودکان بتوانند با ساخت فرمهای دلخواه
خ���ود در مکان ،با آن ارتب���اط برقرار کنند .از این طریق معماری میتواند ب���رای آنها معنادارتر بوده و
می���ان زمان ،احساس���ات و تجربیات با خاط���رات مکان ارتباط برقرار کن���د .خاطره بهخودیخود،
نمون���های از ح���س تعل���ق به مکان ب���وده و خاطرات مثب���ت از یک م���کان بازی ،به ک���ودکان اجازه
میده���د ت���ا مکان را از دیدگاه ارزشه���ا و معانی ارزیابی کنند ،لذا تجرب���ه محیط ،امری ضروری،
حیاتی و غیرقابلجایگزین در رش���د و عملکرد کودکان محس���وب میگردد _ (س���عید.)4 :2006 ،1
خودادراکیها و شناختهای اولیهای که کودکان از هویت مکان بهدست میآورند ،نوع تجاربی
1. Said

را ک���ه کودک ب���ه احتمال زی���اد در محیطهای آینده خواهد داش���ت ،تعیین میکن���د .برخی مواقع
کودکان از ساخت مکان ،در جهت نگاهی باطنی به ایجاد چیزی توسط خودشان ،استفاده کرده
و از این طریق احساس خودباوری را ارتقا میدهند .پناهگاهها و دیگر مکانهای خاص ،از جهت
آرامش ذهن حائز اهمیت میباش���ند ،بهخصوص برای کودکانی که نیاز به رها شدن از قید زمان و
مکان را دارند .از س���وی دیگر ،کودکانی که فرهنگ را به عنوان بخش���ی از مکان زندگی خود تجربه
میکنند ،درسهایی را در رابطه با ش���یوه زندگی و با چش���ماندازی وسیعتر فرامیگیرند .قالبهای
داس���تانی خاطرهانگیز ،رابطه تنگاتنگی با چارچوب ش���خصیتی دارد زیرا داس���تانها به ما کمک
میکنن���د تا کیس���تی خ���ود را درک کنیم ،لذا رواب���ط اجتماعی که کودکان در طول زمان رش���د خود
بهدس���ت میآورند ،احس���اس تعلق به مکان را برای آنها فراهم میکند و زمانی که این مقوله وجود
نداش���ته باش���د ،آنها مهمترین تجربیات تعلیم و تربیت را از دس���ت میدهند (میس���تری:2011 ،
.)111-109
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چگونگی کسب تجربه کودکان در فضا

بر اس���اس یافتههای پژوهش���گران ،فضاهای کودکان ش���باهتی به فضای بزرگساالن نداشته ،بلکه
در حقیق���ت همچ���ون فردی اس���ت که در تم���ام لحظات بای���د از آنها مراقبت نمای���د و در جهت
رش���د قابلیته���ای بالقوه ک���ودکان مؤث���ر واقع ش���ود ،از این جه���ت میبایس���ت دارای ویژگیهای
منحصربهخ���ود باش���د .ای���ن فضا مجموع���های از کنشه���ای چندحس���ی و تعاملی میباش���د که
عملک���ردی همچون حواس بس���اوایی ،بینایی و  ..دارد .بنابرای���ن فضایی که همچون موجود زنده
عمل کند ،با فضای مادی بزرگس���االن بسیار متفاوت اس���ت .در واقع ،فضاهای بزرگساالن حالتی
ایس���تا و ثاب���ت داش���ته که به صورت انتزاعی و به دور از زمان و جس���م ش���کل گرفت���ه و در معماری
امروزه فضایی وس���یع و بدون هیچگونه ارتباطی با حواس انس���ان میباشد .اما اگر معماران ،فرضیه
روانشناختی فضا را به عنوان یک اصل بپذیرند ،میتوانند فضاهایی را در قالب الیههای فرهنگی
و سنتی برای بزرگساالن و بهخصوص کودکان طراحی کنند .در این صورت ،فضاها از هویت و روح
مکان برخوردار بوده و فرایند ادراک در دنیایی واجد معنا تسهیل مییابد (کندی .)10 :1991 ،1تجارب
زندگی ما توس���ط احساس���ات کنترل میش���ود و تمام مکانها دارای تأثیر احساسی میباشند .اگر
یک مکان ،تجربیات حس���ی روانی متضادی را فراهم کند ،احساس���ات یک فرد در چنین فضایی
1. Kennedy

165

بازشناسی جایگاه
روح مکان در ...

توسط عناصر متضاد تعیین خواهد شد .مکانها همچنین میتوانند دارای قواعد رفتاری و آداب
و رس���وم مرتبط با آنها باش���ند و طراحی مکان میتواند به تقویت یا تضعی���ف این رفتارها بپردازد.
بر این اس���اس ،ظرفیت پردازش حس���ی یک کودک ،از زمانی که در رحم قرار دارد آغاز شده و بهطور
مت���داوم در دوران کودکی پرورش مییابد .هر کدام از حواس انس���ان طبق درجهبندی خود توس���عه
یافت���ه و دو عام���ل ژنتیک و محیط بر پرورش حواس تأثیرگذار میباش���ند .ک���ودک ،یک جهان را به
گون���های تجرب���ه مینماید ک���ه در طی آن ،ب���دن و محیط تمایل ب���ه ترکیب با یکدیگ���ر دارند .مدت
زیادی پیش از آن که کودک ،بیان کالمی یا بصری داشته باشد ،در جهت ایجاد تمایز میان جهان
داخ���ل و خارج گام برداش���ته ک���ه این تمایز از طری���ق فرایند تعامالت موفق ی���ا ناموفق بدن کودک و
محیط بهدس���ت آمده و در طی آن ،کودک احساسات ناشی از داخل را به میزان احساسات خارج
از بدن ،دریافت کرده و پاسخ میدهد (ایزبل و ایزبل .)14 :2007 ،1بر این اساس ،در حین طراحی
فضایی برای کودکان ،معماران نیازمند توجه به جنبه های مختلف حواس انس���ان و ارتباط آنها
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با معماری میباشند.
جدول  .13تأثیر حواس پنجگانه کودک در شناخت محیط و کسب تجربه (تنظیم :نگارندگان)1393 ،
بینایی

کودک را در جهت لمس نمودن اجزای فضا تشویق نموده و شرایط را برای رویارویی با دیگر حواس ،مهیا
میسازد (دی.)85 :2007 ،

بویایی

عناصر رایحهدار به کودکان اجازه میدهد تا با محیط ساختهشده پیرامون خود ارتباط برقرار کرده ،کسب
تجربه نمایند (آ گوستین.)2009 ،11
قوخو و احساسات کودک تأثیر داشته و حس افراد از فضا را افزایش میدهد.
اصوات بر خل 

شنوایی

کودکان از صداهای غیرمعمول (تونلها ،غارها و دیوارهای منعکسکننده صدا) لذت برده ،که باعث بسط
تخیل آنها میگردد (اسپنسر و بلیدز.)2006 ،

چشایی

کودکان بارها اجسام را توسط زبانشان مزه میکنند که این واکنشی طبیعی میباشد.
پیوند قابل توجهی با احساسات و عواطف کودک داشته و کودک ذاتاً ،به لمس اشیا تمایل دارد.

المسه

کودکان از این حس ،جهت برقراری ارتباط با فضاها و مکانها استفاده کرده که قابلیت ادراک آنها از
محیط را افزایش میدهد (دی.)85 :2007 ،

1. Isbell and Isbell

تصویر  .2یک ساختمان ،از طریق ایجاد بافتها ،الگوها و پوششهای گیاهی ،میتواند پاسخگوی
تمام حواس کودکان باشد (کرونر.)18 :1994 ،1

با توجه به مطالب فوق ،میتوان چنین اس���تنباط نمود که احس���اس ب���ه فرد اجازه میدهد
ت���ا صمیمانه ،حس م���کان را تجربه کند و ادراک میتواند به عنوان عامل وحدتبخش حواس
انس���ان در نظر گرفته ش���ده ،یک حس نهایی پیوس���ته را ایجاد نماید ،که این همان ویژگیهای
مکان اس���ت .در نهایت توجه به حواس کودکان ،باعث میگردد تا آنها محیط پیرامونشان را
کشف کنند و در نتیجه بتوانند معانی را از آنها استنتاج نمایند .معماری نیز همچون هر نوع
هنر دیگری ،توانایی تأثیرگذاری بر زندگی افراد را به طرق متعددی داشته و دارد ،زیرا ما محیط
س���اخته ش���ده را توس���ط جس���م و حواس خود تجربه میکنیم .تمام حواس به گونهای پیچیده
به یکدیگر مرتبط و وابس���تهاند و مکانهایی که بهصورت ذهنی برای افراد طراحی میش ��وند،
به درس���تی برای آنها معنادار میگردند ،زیرا این مکانها احساس���ات را در مردم القا میکنند،
ایجاد خاطره کرده و تجارب آنها را افزایش میدهد.
نتیجهگیری
آنطور که از قرائن برمیآید ،ایجاد حس مکان یا پاسخدهی صحیح به روح مکان یک محیط،
میتواند از طرق مختلف بر جنبه روانشناختی افراد تأثیرگذار باشد .حتی اگر معماران در حین
طراح���ی مکانها با بس���یاری از چالشه���ای فنی و مالی روبرو گردند ،ب���ا این حال فرهنگها و
1. Kroner
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معان���ی ،اف���راد و تاریخ یک مکان باید همیش���ه مورد توجه قرار گیرند .این همان عواملی اس���ت که
مردم را با ریش���هها و س���نتها پیوند میدهد و اگر از بین برود ،مردم احس���اس انسانیت و هویت را
از دس���ت خواهند داد .بر این اس���اس ،شکلگیری هویت برای رش���د همه کودکان نیز الزامی بوده و
هویت شخصی در ارتباط با هویت مکانی و به عنوان بخشی از رویکرد پدیدارشناختی محسوب
میگردد.
ب���ا توجه ب���ه مطالب فوق ،میتوان چنین اس���تدال ل کرد ک���ه محیطهای معم���اری دارای تأثیر
روانش���ناختی مس���تقیمی بر زندگی روزمره افراد ،س�ل�امت و رف���اه آنها میباش���د .درک پیامدهای
روانشناسی رنگ ،نور ،مقیاس ،اشکال و فرمها بر افراد الزامی است و معماری نقش واسطه مثبتی
را میان افراد و محیطهایشان ایفا میکند .در حیطه وظیفه معماران ،طراحی هرگونه محیطی برای
کودکان ،نیازمند فهم اختصاصی ادراک انس���ان میباشد .رشد کودکان به طور مستقیم تحتتأثیر
استفاده آنها از حواسشان بوده و محیطها دارای اثر ماندگاری بر قابلیتهای عاطفی و اجتماعی
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آنها اس���ت .عواملی که معموالً برای بزرگساالن مسلم میباش���د ،میتواند برای کودکان قابلتوجه
باش���د ،همچنین در این میان ،رنگ وس���یله ارتباطی حائز اهمیتی را تأمی���ن مینماید .رنگ ،نور،
الگوها ،بافتها و مصالح در جوار دیگر عناصر معماری ،باعث ش���کلگیری اساس قابلیتهای
بنیادین رش���د کودک بوده ،لذا به علت آنکه از لحاظ حس���ی برای کودکان خوش���ایند است ،حائز
اهمی���ت میباش���د .بنابراین ،میت���وان نتیجه گرفت ک���ه محیط معماری کودکان تأثیر مس���تقیم و
پایداری بر پرورش و رش���د آنها ،از جمله و از همه مهمتر هویت ش���خصی آنان دارد .بر این اساس،
رشد مطلوب حس هویت به این معناست که میبایست ماهیت شرایط فرهنگی و تاریخ و معانی
یک فرد تجربه گردد و این امر زمانی موفق خواهد بود که یک حس قوی از هویت مکان وجود داشته
باش���د .بنابراین ،ش���اید بت���وان یکی از وظای���ف اصلی معماران ام���روز را مقابله با بیمکانی انس���ان
معاصر دانس���ت که از جمل���ه کارآمدترین راهکاره���ا در این زمینه توجه به اهمیت پدیدارشناس���ی
توگویی
معماری میباشد .از این جهت ،معمار میتواند با رویکرد پدیدارشناسانه معماری ،گف 
دو طرفه میان گذشته و حال ایجاد کند و انسان را در بدو شکلگیری شخصیت خود یعنی دوران
کودکی ،با گذشته پیوند داده و هویت و روح اصلی هر فرد را در قالب مکان به او بازگرداند.

پینوشت

 . 1کریس���تین نوربرگ ش���ولتز در س���ال  1926متولد ش���د .در س���ن  24س���الگی به عضویت کنگره
بینالملل���ی معم���اری م���درن نروژ در آم���د و پس از اتم���ام پلیتکنی���ک زوریخ  ،درس���ال  ، 1949به
تحصی���ل در رش���ته معماری در دانش���گاه هاروارد پرداخت و س���پس برای ادامه تحصی���ل به ایتالیا
آم���د .پایان نامه خ���ود را در مورد «تاریخ معم���اری و تکنولوژی» با راهنمایی پی���ر لوئیجی 1نروژی به
پایان رس���اند .از سال  1946به تدریس در رش���ته معماری پرداخت و به کسب دکترای افتخاری از
دانشگاه هانوور _ 2و مدال طال از آ کادمی معماری فرانسه نایل شد .نوربرگ شولتز  30کتاب از خود
به جای گذاشت که به اغلب زبانها ترجمه شدهاند.
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Recognizing Genius loci in Designing Children’s Spaces, Due to
the Phenomenological Ideas of Norberg-Schulz
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Abstract

Christian Norberg- Schulz explained his ideas about the phenomenology of architecture, indebted to Martin Heidegger’s opinions and believed that one of the main strategies for identification of the place is creating meaningful environments. Schulz can
be considered as one of theorists who created new ideas in architecture after Gideon
and believed that considering to other scientific fields is necessary to achieve the true
nature of architecture. In fact the phenomenological approach can be understood as an
interdisciplinary species that explain about existence and cognition in other fields like
designing different spaces. Accordingly emphasizing on interdisciplinary trends and
studies can help to identify and understand the multiple issues and by studying the different approaches, the scientific expansion of the problem’s aspects will be possible.
This article with an Interdisciplinary and phenomenological point of view and due to
the main ideas of Norberg- Schulz, analyses the concept of place and space and also the
importance of concerning about children’s spaces. So at first a brief knowledge about
the book of Norberg-Schulz in phenomenological approach will be achieved and by
studying the opinions of other theorists, some results about the importance of considering the concept of genius loci in architectural spaces will be achieved. In this document,
by using the descriptive- analytical method and by means of data collection, including
studies, library and documentation, the relating concepts and strategies of improving
the quality of children’s spaces, is analyzed. According to this article, It could be said
that meanings, culture and history of a place, include identifying factors that cause
creating memories and a sense of belonging to the place for individuals and thus the
formation of their personality in childhood. So one of the main tasks of modern architects is creating a sense of space in children’s spaces and reminding their tradition and
cultural identity in this way, so that children can establish a close relationship between
the past, present and future.
Keywords: Genius loci, children, phenomenology, Norberg Schulz, interdisciplinary.
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