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چکیده

ی���ات خ���ود در رابطه ب���ا پدیدارشناس���ی معم���اری، وامدار  ب���رگ ش���ولتز در تبیی���ن نظر كریس���تین نور
یت بخش���ی به مکان را ایجاد محیط های  اندیش���ه های مارتین هایدگر بوده و یکی از راهکارهای هو
رد كه پس از گیدئون،  واجد معنا دانس���ته است. ش���ولتز را می توان از جمله نظریه پردازانی به شمار آو
ین در معماری پرداخت و توجه به دیگر زمینه های علمی را الزمه دس���تیابی  به ایجاد نگرش های نو
گونه های  یکرد پدیدارشناس���ی را می توان یک���ی از  ب���ه ماهیت واقعی معماری دانس���ت. در واق���ع رو
كه در راس���تای تبیین هس���تی و معرفت در دیگر زمینه ها همچون طراحی  میان رش���ته ای دانس���ت 
كی���د بر گرایش ه���ا و مطالعات میان رش���ته ای  فضاه���ای مختل���ف گام برم���ی دارد. بر این اس���اس تأ
گون،  گونا می تواند ش���ناخت و فهم موضوعات چندوجهی را میس���ر نموده و با بررس���ی راهکارهای 
یکردی میان رشته ای  بس���ط و گسترش علمی ابعاد مس���ئله را امکان پذیر س���ازد. مقاله حاضر در رو
برگ ش���ولتز، به بررسی مفهوم مکان و فضا و لزوم  و پدیدارشناس���انه و با تأثیرپذیری از نظریه های نور
توج���ه ب���ه آن در فضاهای كودكان پرداخته اس���ت. در این میان ابتدا ش���ناخت مختصری راجع به 
یکرد پدیدارش���ناختی به دس���ت آمده و با بررس���ی ایده های دیگر  برگ ش���ولتز در رابطه با رو كتاب نور
نظریه پ���ردازان، نتایج���ی پیرام���ون اهمیت الق���اء مفهوم روح م���کان در فضاهای معم���اری حاصل 
ری  می ش���ود. در ای���ن پژوهش، با اس���تفاده از روش توصیف���ی- تحلیلی و با بهره گی���ری از ابزار گردآو
اطالعات، همچون مطالعات كتابخانه ای و اسنادی، سعی شده است تا مفاهیم و اصول مرتبط 
با ارتقای كیفیت فضاهای كودكان مورد بررس���ی و تحلیل قرار گیرد.  بر این اس���اس می توان گفت، 
یت بخش آن بوده كه باعث ایجاد خاطرات  یخ یک مکان از جمله عوامل هو معان���ی، فرهنگ و تار
ران كودكی می گردد.  و ح���س تعلق اف���راد به مکان و در نتیجه ش���کل گیری ش���خصیت اف���راد در دو
ری س���نت ها و  ز، ایجاد معانی در فضاهای كودكان و یادآو ل���ذا یکی از وظایف اصلی معماران امرو
یت فرهنگی آن ها از این طریق می باشد، تا در نتیجه آن كودكان بتوانند ارتباطی تنگاتنگ میان  هو

گذشته، حال و آینده خود برقرار نمایند.
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 مقدمه

یک او ، گیدئون2 و كتاب شناخته شده  كار تئور ین  بنا به گفته كریستین نوربرگ شولتز1 ، نقطه آغاز
»فضا، زمان و معماری« اس���ت. گیدئون از نخستین كس���انی بود كه پیدایش گرایش های نوین را در 
معماری مدرن بش���ارت داد. بر این اس���اس، ش���ولتز در كتاب »مقاصد در معم���اری3«، چاپ 1976 
ب���ه ایجاد مبانی نظری گرایش های جدید معماری مدرن می پردازد. ش���ولتز انگیزه تألیف این كتاب 
را ناتوانی روش های س���نتی مدرن در آموزش عنوان می كند. او در س���ال های بعد، از طریق آش���نایی 
با هایدگر4 و پیاژه5 توانس���ت نظریاتش را كامل كند و روش پدیدارشناس���ی6 را به عنوان بهترین طریق 
دس���تیابی ب���ه جوهر واقعی معماری پبیش���نهاد ك���رد. تأثیر هایدگر بر ش���ولتز در كتاب »می���ان زمین و 
آسمان7«، چاپ 1987، كامالً آشکار است. همچنین كتاب »روح مکان8« در سال 1979 و بر این 
مبنا منتشر شد. در این كتاب »مکان« بحث مركزی كتاب را تشکیل داده و هنر ساختن مکان های 
معنی دار و عینی، از دیدگاه پدیدارشناس���انه مطرح می ش���ود. كتاب »هس���تی، فضا، معماری9« در 
س���ال 1971، در مجموع به بحث فضا اختصاص یافته اس���ت و در این كتاب انواع فضا و س���اختار 
و عناصر تش���کیل دهنده فضا مطرح ش���ده اند. »معنا در معماری غ���رب10«، چاپ 1974، به تحلیل 
یشه های  یخ معماری از مصر باستان تا به امروز پرداخته است. یکی از كتاب های مهم شولتز، »ر تار
یخ معماری مدرن  معماری مدرن11« اس���ت كه به س���ال 1998 منتشر ش���د. هدف این كتاب ارائه تار
یک برای آن اس���ت. از دیگر كتاب های جامع ش���ولتز كه به تئوری  نیس���ت، بلکه یافت���ن پایه ای تئور
معماری اختصاص دارد، »معماری: حضور، زبان و مکان12« به س���ال 1996 اس���ت كه محور اصلی 

شناخت معماری را »حضور« ، عنوان می كند )افشارنادری، 1387(.
یش���ه های معماری  كه به زبان فارس���ی ترجمه ش���ده اند، »ر كتاب هایی  در این میان، از جمله 
م���درن«؛ »معم���اری: حض���ور، زبان و م���کان«؛ »معن���ا در معماری غ���رب« و »روح مکان: به س���وی 
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پدیدارشناس���ی معم���اری« می باش���ند كه بدون ش���ک ش���ناخت اه���داف اصلی ای���ن كتب بدون 
یافت مفاهیم بنیادین آن میسر نخواهد بود. در

كس���فورد واژه مکان، نقطه ای خاص در س���طح زمین تعریف ش���ده  در فرهنگ لغت جغرافیای آ
است كه محلی قابل شناسایی برای موقعیتی است كه ارزش های انسانی در آن بستر شکل گیری و 
رش���د یافته اس���ت. فرهنگ لغت انگلیسی وبستر نیز عالوه بر مفهوم جغرافیایی، به نحوه و قرارگیری 
افراد در جامعه در مکان های خاص)بعد اجتماعی فضا( اشاره دارد. همچنین، روح مکان، واژه ای 
رومی است كه بر اساس باورهای كهن رومی، هر وجود مستقل دارای روح محافظ خویش می باشد. 
ای���ن روح ب���ه مردم و مکان ها زندگی می بخش���د و از تول���د تا مرگ همراه آن ها اس���ت و ماهیت یا ذات 
لت دارد. در حقیقت روح  آن ها را تعیین می كند. بدین ترتیب، روح مکان به چیس���تی یک چیز دال
مکان بر گرفته از شخصیت یا كیفیت خاص یک مکان بخصوص می باشد. جنبه های قابل توجه 
تعیین كننده این امر می تواند در دامنه سازه های فضایی، الگوهای توپوگرافی، بافت شرایط طبیعی، 

ین1، 2006: 10-9(. یتور یدادهای انسانی قرار گیرد )وگلر و و مردم و الگوی رو
كه در قلمروهای مختلف برداشت های متفاوتی  اساساً »پدیده2« یک اصطالح فلسفی است 
ك���ه در تجربه های بی واس���طه ظاهر  از آن م���ی ش���ود. از دی���د پدیدارشناس���ان، پدیده چیزی اس���ت 
می شود. البته منظور آن ها از تجربه بی واسطه مشاهدات حسی نیست. به عقیده پدیدارشناسان، 
پدی���ده ج���دا از موجودات جهان و منف���ک از عینیت های فیزیکی و بیرونی از افکار و احساس���ات 
كه ما به صورتی خاص مش���اهده می كنیم و  موجود دارد. به عبارت دیگر، پدیده هر چیزی اس���ت 
لت دارد كه در وجدان یا ذهن فرد به طور مش���خص نمود پیدا می كند. بر این  در واق���ع ب���ه چیزی دال
اس���اس، اصطالح پدیدارشناسی، واژه ای است كه از تركیب دو واژه یونانی »فنومنون3« و »لوژی4« 
تشکیل شده است. بنا به نظر هایدگر، »فنومنون« به معنای چیزی است كه خود را نشان می دهد، 
یش���ه لغوی آن به »فا5« برمی گردد. این واژه با »ف���و6« یونانی به معنای نور  چیزی ظاهر و آش���کار كه ر
یشه اس���ت. نور آن چیزی است كه به واس���طه آن چیزها می توانند ظاهر شوند  یا درخش���ندگی هم ر
یژگ���ی علمی تحقیق تا  و می توانی���م ب���ه واقعیت چیزها برس���یم. بخ���ش دوم واژه یعنی »لوژی«، به و
اندازه ای اشاره می كند كه به تعبیر هایدگر آن چیزی است كه در سخن گفتن انتقال داده می شود، 
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پس معنای عمیق تر »لوژی« رخصت ظهور به چیزی است. زمانی كه كلمه بر زبان جاری می شود، 

هستی چیز نیز اجازه ظهور می یابد و خود را نشان می دهد )كوكلمانس، 1384: 184(.

یکرد پدیدارشناسی، مقاله حاضر در ابتدا به بررسی اجمالی كتاب  با توجه به مفهوم مکان و رو

برد و الزام وجود روح مکان در فضاهای كودكان  برگ شولتز پرداخته و سپس به كار روح مکان اثر نور

و چگونگی درک معنای محیط توس���ط آن ها پرداخته اس���ت و بر این مبنا، برآن اس���ت تا با بررس���ی 

دیدگاه ه���ای دیگ���ر نظریه پ���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 كتاب حاضر، بدون شناخت مفاهیم 

بنیادین آن میسر نخواهد بود. 

مطالعات میان رشته ای

جهت درک مفهوم میان رش���ته ای باید در ابتدا مفهوم »رش���ته« توضیح داده ش���ود. چنان كه گاردنر1 

)2000( در ای���ن رابط���ه بی���ان می كند »رش���ته در واقع، لنزهای مفهومی و روش ش���ناختی اس���ت كه 

اجتماعات پژوهشگران مربوط به مسئله یا پدیده ای خاص از آن استفاده می كنند«. در این میان، 

یژگی های  ک 2)2007( با ژرفای بیشتری به مفهوم سازی در قلمرو رشته می پردازد. او یکی از و زوستا

رد كه به آموزش ی���ا پژوهش در برنامه های  رش���ته را جهان بینی یا چش���م انداز خاصی به ش���مار می آو

رشته ای شکل می دهد.  

یک دیدگاه س���نتی از یک رش���ته دانشگاهی عبارت اس���ت از یک محیط مطالعاتی با نظریه و 

یژگی می باشد:  كه دارای سه و یاست مختص به خود،  ره و ر دیدگاه ها، روش ها، محتوا، دو

كه مورد مطالعه قرار می گیرد. 1. محتوا: موضوع یا برنامه ای 

كه در آن رشته استفاده می شود. 2. روش شناسی: فنون و فرایندهایی 

3. گس���ترش تحلیل های انعطاف پذیر در درون رشته كه بیانگر موقعیت یک رشته است و باعث 

یر1992،3: 202(. تمایز آن از سایر رشته ها می شود )اسکو

1. Gardner
2. Szostak
3. Squires, G.
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جدول 1. مؤلفه های رشته )التوكا، 1387: 170(

شامل فرضیه ها، متغیرها، مفاهیم، اصول و ارتباطات رشته است.مؤلفه بنیادی
زبان سمبولیک که اجزا در آن تعریف شده و روابط مورد کاوش قرار می گیرند.مؤلفه زبانی
جستجو در فرایندهای اساسی که رشته حول آنها توسعه می یابد.مؤلفه تلفیقی
تعهد نسبت به اینکه چه چیزی باید مورد مطالعه قرار گیرد و چگونه این مطالعه باید انجام شود.مؤلفه ارزشی
رابطه رشته با رشته های دیگر را نمایان می سازد.مؤلفه ربطی

در مقابل، رویکرد میان رش���ته ای در برابر رویکرد تک رش���ته ای قرار دارد. رویکرد رش���ته ای به بررسی 
موضوع تنها در یک رش���ته خاص توجه دارد. این رویکرد مبتنی بر این اندیشه است كه هر رشته دارای 
چارچوب، ساختار، اصول، قواعد و شیوه های ارزیابی خاص خود است كه این رشته را متمایز از دیگر 
رش���ته ها می كند )هرس���ت1، 1389: 134(. كالین و نیوول در تعریف مطالعات میان رش���ته ای چنین 
بیان می كنند »فرایندی برای پاس���خگویی به هر مس���ئله، حل هر مش���کل یا بررس���ی كردن مقوالتی كه 
بس���یار گسترده یا پیچیده است كه صرفاًً بر مبنای یک رش���ته یا حرفه نمی توان به حل آن ها پرداخت. 
مطالعات میان رش���ته ای بر مبنای چشم اندازهای رشته ای انجام می شود و به برداشت آن ها در خالل 
ایجاد چشم اندازی جامع تر انسجام می بخشد« )جعفر توفیقی و همکاران، 1387: 10-11(. به اعتقاد 
روالن���د2 )2002( »در همکاری میان رش���ته ای، افراد فعالیت های خود را با یکدیگر هماهنگ و از طریق 

همان دیوارهایی كه آن ها را از یکدیگر جدا می سازد، به تعامل با یکدیگر می پردازند«.
بر این اس���اس، مطالعات میان رش���ته ای از مباحث جدید و نو در علم محس���وب می ش���ود كه 
برآیند پیچیدگی مس���ائل و غیرخطی بودن روابط و مناس���بات اجتماعی میان حوزه های مختلف 
كه ش���ناخت آن ها را از طریق روش های رشته ای غیرممکن می سازد )خورسندی،  معرفت است 
رت بررس���ی میان رشته ای را  1387: 22(. در حقیقت پیچیدگی مس���ائل و پدیده هاس���ت كه ضرو
آش���کار می س���ازد )علوی پور، 1387: 101(. در نتیجه روند مطالعه و پژوهش نیز متفاوت از گذشته 
می ش���ود و زمینه برای فرارفتن از مرزهای موجود و ایجاد واژگان، مفاهیم و نظریات جدید مس���اعد 
می گردد؛ چه آنکه »فرایند ساده سازی و تقلیل گرایی در رشته ها مانع از درک پیچیدگی واقعیت ها 

می شود« )جاودانی و توفیقی، 1388: 39(.
بنابراین مطالعه میان رش���ته ای مبتنی بر فهم میان رش���ته ای 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 می شود )آراسته، 1388: 28( كه حضور هم زمان رشته ها و تخصص های 
مختل���ف را، در مس���ائلی كه در چارچوب یک رش���ته نمی گنجد، میس���ر می س���ازد )خورس���ندی، 
ك���ه در  گونه ه���ای متفاوت���ی می باش���د  یکرده���ا و  1387: 10(. مطالع���ات میان رش���ته ای دارای رو

جدول)2( به طور مختصر آمده است:

گونه های مطالعات میان رشته ای )تنظیم: نگارندگان، 1393( جدول 2. 

بین رشتگی
)دو رشتگی(

* فعالیت و فرایندی است که در آن یک رشته یا حوزه علمی، نقش محوری، مبنایی و زمینه ای دارد و 
رشته یا حوزه علمی دیگر نقش ابزاری و روشی )نیوول و گرین1، 1982(.

* نگرش نسبت به موضوعات و مسائل یک رشته خاص با ابزارها و دوربین های یک رشته دیگر، 
بین رشتگی تلقی می شود.

کادمیک« و »آموزشی« دارد و منجر به ایجاد ساختارهای جدید رشته های  * عمدتاً دغدغه های »آ
دانشگاهی می شود.

* حضور متخصصان رشته مورد مطالعه در صحنه مطالعه ضروری نمی باشد )دیویس و دلوین2، 
.)2007

میان رشتگی

* رشته های میان رشته ای ترکیب دانش و شیوه های تفکر مبتنی بر حداقل دو رشته تخصصی به منظور 
ارتقاء شناخت است )منسیال3 ، 2005(.

* سطح فعالیت های میان رشته ای عبارتند از:
1. نظری: جهت خلق یک معرفت شناسی نوین می باشد )نظریه پیچیدگی، نظریه آشوب(.

می شوند  حذف  یا  تأسیس  جدید،  دانشگاهی  رشته های  و  ساختارها  نظریه ها،  کادمیک:  آ  .2
)قوم نگاری، ادبیات تطبیقی و ...(.

پزشکی-  دانش  در  جدید  درمانی  روش های  مانند   - کاربردی  دانش های  زمینه  در  کاربردی:   .3
می باشد.

چندرشتگی

* یک رویکرد تلفیقی/ غیرتلفیقی میان رشته ها است که هر رشته در آن نقش و موقعیت مستقلی دارد و 
گسبرگ4، 2005(. همواره هویت های معرفتی و روش رشته ای خود را حفظ می کند )آ

* هدف آن گسترش دانش و روش های موجود است. فرایندی است که در آن با کنار هم نهاده شدن ابعاد 
مختلف دانش، اطالعات موجود گسترش می یابند )کالین5، 2002(.

* در این روش چندین رشته در مرحله ای از فعالیت برای حل مسئله ای تلفیق می شوند، بدون اینکه 
هیچ یک از رشته ها استقالل روشی و نظری خود را از دست بدهند )کالینز6، 2002(.

* گروه های اصلی فعالیت های چندرشته ای عبارتند از:
1. پژوهش های مطالعاتی: مانند مطالعات اسالمی، مطالعات بومی، مطالعات فرهنگی و ...

ترسیم  نه  دارند،  نیاز  ضرورت  و  فوریت  به  که  مسائلی  دسته  آن  حل  تصمیم ساز:  پژوهش های   .2
چشم اندازهای راهبردی و بنیادین.

از فعالیت های حرفه ای نظیر تعلیم و تربیت، تجارت و بازرگانی،  3. پژوهش های حرفه ای:  بسیاری 
درمانی و .. )زایپل7، 2005(.

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

* عبارت است از تعامل و همکاری میان نظریه ها، شیوه ها و تجارب متعدد حوزه های علمی به منظور 
شناسایی و حل مسائلی که اجتماع وسیعی را دربرمی گیرد.

* عمدتاً بر جنبه اجتماعی موضوعات متمرکز می باشند.
* شامل دو دسته اصلی است:

1. درصدد مطالعه، شناخت و حل معضالت یا مسائل عمومی مهم هستند )ابوایال1، 2007(.
کالن ملی یا منطقه ای مطرح شوند  که ممکن است در سطح  2. جنبه برنامه ریزی اجتماعی دارند 

مانند آمایش سرزمین )دیویس و دلوین، 2007(.

فرارشتگی

شناخت  به  دستیابی  جهت  معرفتی  و  فلسفی  علمی،  نظرگاه های  همگرایی  از  است  عبارت   *
»حقیقت«، »طبیعت« و »معرفت«.

* بر پدیده ها و پرسش هایی با ماهیت فلسفی- معرفتی متمرکز است.
کادمیک را می پیماید و روش های آن سوی مرزهای  * مرزها و اقلیم های دانش و روش های رشته های آ

کس نیف2، 2005(. کادمیک را جستجو می کند )ما رشته های مرسوم آ
* فرارشتگی فرایند التقاط چند رشته نیست بلکه مرزهای موجود میان رشته ها را از بین می برد تا از 
که همان ایجاد دانش جدید است، حاصل شود )کالین،  طریق دیالوگ میان آن ها بهترین نتیجه 

.)1999
* در دو بعد متجلی می شود:

و معرفت می باشد )نظریه های وحدت دانش،  و فهم هستی  تبیین  با هدف  1. معرفت شناختی: 
پدیدارشناسی و سیستم های عمومی(.

کرد. 2. انتقادی: می توان به مطالعات »پسااستعماری« اشاره 

گونه های 
خاص

درون رشتگی

* به تالش ها و فعالیت های تلفیقی ویژه برای به کارگیری هم زمان دانش، مفاهیم و 
روش های موجود در یک رشته دانشگاهی یا حوزه علمی برای شناخت و حل مسئله 

یا موضوعی مشخص در آن رشته یا حوزه علمی اطالق می شود )آبوت3، 2006(.
* بیانگر فعالیت های علمی و آموزشی در درون یک رشته یا تخصص خاص است 
که نیازمند تلفیق دانش، روش و مفاهیم شاخه های مختلف و مرتبط یک رشته 

علمی در خصوص مسئله یا موضوع پژوهشی موردنظر می باشد )سیپل، 2005(.

پسارشتگی
* یک گونه میان رشته ای تلقی نمی شود، اما از آنجا که فراسوی رشتگی، میان رشتگی 
و فرارشتگی فعالیت دارد و منتقد و معتقد به برچینش ساختارهای سازمان یافته و 

چندوجهی دانش است، در مباحث میان رشته ای بررسی می شود.
ابوایال1، نیف2 آبوت3

یکرد اصلی پژوهش حاضر، پدیدارش���ناختی می باش���د لذا  ب���ا این تفاس���یر و با توجه به آنک���ه رو
رد  گونه های فرارش���تگی از مطالعات میان رش���ته ای به ش���مار آو می ت���وان این مطالعه را در زمره 
كودكان( توس���ط تلفیق دو یا چند رش���ته تخصصی  ك���ه در آن ب���ه مطالعه یک پدیده )فض���ای 

)فلسفه، روانشناسی، معماری و ...( پرداخته می شود.

1. Aboelela
2. Max- Neef
3. Abbott
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مفاهیم و دیدگاه های پدیدارشناختی نظریه پردازان 

پدیدارشناس���ی، علم به پدیدارها تعریف می ش���ود. هر چی���زی در این عالم از اش���یاء گرفته تا افکار و 
احساسات و در كل هر آنچه كه به وسیله شعور یا ادراک بی واسطه درک و دریافت شود، پدیدار نامیده 
می شود. این تعریفی بسیار كلی با دیدی بسیار وسیع است كه البته هر یک از فالسفه پدیدارشناس 

بر اساس تعریفی كه خود از  پدیدار  دارند، دانش فلسفی پدیدارشناسی را مورد بررسی قرار می دهند.
گشته  یخ ارزشمند یک منطقه، تنها توسط عینیت بخشی به آن معنادار  ر شولتز، تار به باو
و وظیفه اصلی پدیدارشناس���ی، ایجاد وحدت میان زندگی و مکان از طریق معناها می باشد. 
یک���رد حاض���ر را دارای قابلیت ایج���اد محیط های معن���ادار و خلق  ب���ه ای���ن ترتیب، ش���ولتز، رو

مکان های خاص برشمرده است )میستری1، 2011: 102(. 
مارتین هایدگر، با توجه به فالسفه یونان، هر آنچه را كه »هست« و »موجودیت« دارد را پدیدار 
می نامد. به طور كلی، هایدگر  یک فیلس���وف مفس���ر اس���ت كه پدیدارشناس���ی را روشی تفسیری 
دانس���ته و معتقد اس���ت كه »وجود« پدیدار یا شئ نیس���ت، بلکه »وجود« همه چیز و همه كس را 

دربرمی گیرد و شئ خود وابسته به »وجود« است تا شئ شود )جمادی، 1385: 22-17(.
گاهی روح به طریقی كه بر ما  پدیدارشناسی بر اساس تعریف هگل2 علمی است مبتنی بر آ
ظاهر می شود و آن چنان كه فی نفسه وجود دارد. در قرن نوزدهم، تعریف هگل از پدیدارها بسط 
یافته و در مجموع به هر چیزی كه »حقیقت خارجی و واقعیت بیرونی« داش���ته باش���د، پدیدار 

گفته می شود )تنهایی، 1385: 267(.
كید بر جنبه  كه نظریه پردازانی همچون هایدگر و هگل با تأ بر این اساس، شاید بتوان گفت 
یکرد پدیدارشناسی، نگاهی علمی به وجود و ذات »چیزها« داشته اند، در  تفسیری و فلسفی رو
حالیکه به نظر شولتز، پدیدارشناسی یک روش است و نه نوعی فلسفه، وی همچنین نگاهی 
یکرد پدیدارشناس���ی را عامل جدایی »چیزها« از زمینه واقعی ش���ان می داند. با این  علمی به رو
حال، نقطه اش���تراک این دیدگاه ها را می توان در پرداختن مبحث پدیدارشناس���ی به ماهیت و 

وجود اجزای عالم دانست.

1. Mistrey
2. Hegel
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کتاب روح مکان به سوی پدیدارشناسی مباحث مرتبط با 

كتاب حاضر مش���تمل بر هش���ت فصل می باش���د. فصول اول، دوم و س���وم به ترتیب به بررس���ی 
پدیدار، س���اختار و روح مکان، مکان طبیعی و مکان انسان س���اخت می پردازد. ش���ولتز  در سه 
یر،  ین تصو فصل بعدی به س���ه ش���هر پراگ، خارطوم و رم پرداخته و این س���ه شهر را تحت عناو
یس���نده، مکان را  فضا، خصلت و روح مکان مورد بررس���ی قرار داده اس���ت. در فصل هفتم، نو
یخ، مورد توجه ق���رار داده و در فصل پایانی، ب���ه نقد مکان های  از منظ���ر معن���ا، این همان���ی و تار

زی و اهمیت احیای آن ها می پردازد. امرو

كتاب روح مكان، در یک نگاه )تنظیم: نگارندگان، 1393( جدول 3. فصل اول 

فصل اول )مکان(
مکان، پدیده ای مرکب از پدیده های عینی )رنگ و مصالح( و پدیده های ذهنی پدیدار مکان

)خصلت و فضا( است.
در برگیرنده وجوه خصلت و فضا در مکان می باشد که دائماً در حال تغییر است.ساختار مکان
برگرفته از شخصیت یا کیفیت خاص یک مکان بخصوص می باشد.روح مکان

ب���ا مطالع���ه فصل اول، خواننده درمی یابد كه مکان پدیده ای كام���الً كیفی بوده كه نمی توان آن 
كش���ورها، منطقه ها،  را ب���ه هیچ یک از اجزای���ش تقلیل داد، همچنی���ن همه مکان ها همچون 
یژگی های منحصر به خود می باشند  چش���م اندازها، قرارگاه ها و ساختمان ها دارای ماهیت و و
برگ شولتز،  یخ آن منطقه شکل گرفته و در طول زمان نیز قابل تغییر است _ )نور كه با توجه به تار

.)42-17 :1389

كتاب روح مكان، در یک نگاه )تنظیم: نگارندگان، 1393( جدول 4. فصل دوم 

فصل دوم  
)مکان 
طبیعی(

پدیدار مکان 
طبیعی

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

معنا می بخشند.

ساختار مکان 
طبیعی

کی از مجموعه ای از س���طوح محیطی، قاره ها و .. اس���ت که همه مکان ها به واس���طه  حا
خصوصیات عینی زمین )ثابت( و آسمان )متغیر( معین می شوند.

روح مکان 
طبیعی

چش���م انداز رمانتیک: فرد دارای مش���ارکت مس���تقیمی با طبیعت بوده و بر اساس تعامل 
انسان _ با محیط، پناهگاه های بشر در میان طبیعت شکل می گیرد.

چشم انداز کیهانی: دارای تداوم و ساختار یکنواخت و زمینه خنثی و پیوسته می باشد.

چشم انداز کالسیک: ترکیبی متعادل و ادراک پذیر از عناصر، هم چنین نظام معناداری از 
مکان های مشخص و منفرد برای بشر می باشد.

چشم انداز مرکب: ترکیبی از چشم اندازهای رمانتیک، کیهانی و کالسیک می باشد.
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نتایج حاصل از فصل دوم آنست كه طبیعت از عناصر وابسته ای تشکیل یافته است كه وجوه 
بنیادین »بودن« را بیان كرده، دارای س���اختار بوده و به معناها تجسد می بخشد. در این میان، 
یش���ه دوانده و وابس���ته به نیروهای طبیعی اس���ت، لذا رش���د قابلیت های  انس���ان در طبیعت ر

برگ شولتز، 1389: 78-43(. كیفیاتی تداوم می یابد )نور ذهنی انسان از تحصیل چنین 

كتاب روح مكان، در یک نگاه )تنظیم: نگارندگان، 1393( جدول 5. فصل سوم 

 فصل سوم 
)مکان انسان- 

ساخت(

پدیدار مکان 
انسان- ساخت

به مجموعه ای از سطوح محیطی اعم از روستاها، شهر، خانه و فضاهای داخلی 
لت دارد كه واجد ساختار بوده و معناها را تجسد می بخشد. دال

ساختار مکان 
انسان- ساخت

كه  ویژگی های فضایی مکان به واسطه چگونگی محصوریت آن معین می شود 
كه یک مرز مصنوع آن را از محیط پیرامون جدا  گستره مشخصی بوده  به معنای 

ساخته است.

روح مکان انسان - 
ساخت

و  شده  بیان  ذهنی  بصورت  تخیلی  رازهای  و  رمز  و  تعدد  رمانتیک:  معماری 
فضاهای شهری با محصوریتی نامنظم معین می شوند.

كیهانی: وجه تمایز آن، هم شکلی و نظم مطلق آن بوده و دارای نظامی  معماری 
منطقی، عقالنی، انتزاعی و یکپارچه می باشد )ریاضی، 1391: 74(.

معماری كالسیک: مسیری میانه رو را برگزیده است و در آن، نیرو و نظم، تعادلی 
جامع را بنا گذاشته اند.

معماری مركب: تركیبی از معماری رمانتیک، كیهانی و كالسیک می باشد.

با مطالعه فصل س���وم، می توان چنین استنباط نمود كه بخش های انسان – ساخت محیط، 
در درجه اول س���کونتگاه هایی در مقیاس های متفاوت بوده )از جمله خانه ها، مزارع، ش���هرها 
و دهکده ه���ا( و در درج���ه دوم مس���یرهایی هس���تند كه این س���کونتگاه ها را ب���ه یکدیگر مرتبط 
می س���ازند و نیز اجزای متفاوتی كه طبیعت را با بس���تر فرهنگی منطق���ه پیوند می دهند، از این 
گر این سکونتگاه ها به شکلی انداموار به  برگ ش���ولتز، 1389: 79-118(. ا قسم می باشند )نور
محی���ط خود مرتبط گردند، به مثاب���ه كانون های متمركزی عمل می كنند كه مکان های دیگر را 
یژگی بنیادی مکان های انس���ان – ساخت ، تمركز  رند. بر این اس���اس، و ر خود جمع می آو به دو

كردن است )طهوری، 1386: 6(.   دادن و محصور 
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كتاب روح مكان، در یک نگاه )تنظیم: نگارندگان، 1393( جدول 6. فصل چهارم، پنجم و ششم 

فصل چهارم، پنجم و 
ششم )پراگ، خارطوم 

و رم( 

بیانگر ساختار و سازمان دهی افقی یا عمودی شهر در قالب شبکه های تصویر
ارگانیک و رمزآلود؛ هندسی و منظم؛ یا کامالً غیرهندسی می باشد.

مکان، شالوده فضا و فضا، حاصل تأسیس مکان است، لذا فضاهای یک فضا
شهر، واسطه ای برای درک مکان های آن محسوب می گردد.

برگرفته از تصویر شهر، بر اساس اقلیم و مکان یابی آن است که معرف خصلت
ساختار اصلی می باشد.

نشان دهنده هویت فرهنگی، تاریخی و ... یک شهر بوده که آن را از دیگر روح مکان
شهرها متمایز می نماید.

گیرا بوده  یر شهر پراگ دارای حس���ی رمزآلود و  نتایج حاصل از این س���ه فصل آن اس���ت كه تصو
و معم���اری اش سرش���ار از حركت ه���ای عمودی می باش���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 
یخی خود را حفظ كرده است.  یت تار می باش���د. س���اختار روح مکان ش���هر پراگ، به خوبی هو
یری یکنواخت و س���ازماندهی فضای���ی، خوانا و معنادار می باش���د.  ش���هر خارط���وم دارای تصو
خصل���ت مکانی این ش���هر، خلق فضای درونی با هدف ایمنی از ش���رایط س���خت خارج بوده 
و وج���ود س���کونتگاه های درونگ���را و محیط های بی ك���ران، نمایانگر روح مکان آن هس���تند. رم 
یر رم از هیچ  كرده اس���ت. تصو معروف به ش���هر جاودان ب���وده و همواره این همانی خود را حفظ 
یت و تقارن محوری می باش���د.  نظام هندس���ی جامعی پیروی نمی كند و ش���هر دارای محصور
یگی روح مکان  خصلت عمومی این ش���هر، حجیم و توده ای بودن آن بوده و قدرت و چندس���و
كرده است. نمونه های بررسی شده، به خواننده  یخ، معماری ش���هر را شکوه مند  رم در طول تار
برگ  یت بخش���ی به م���کان دارد )نور می آم���وزد كه خصلت محل���ی نقش تعیین كننده ای در هو

شولتز، 1389: 234-119(.

كتاب روح مكان، در یک نگاه )تنظیم: نگارندگان، 1393( جدول 7. فصل هفتم 

فصل هفتم 
)مکان(

این معنا به واسطه  که  انسان، تجربه معنادار وجود خویش می باشد  نیاز  بنیادی ترین 
معانی، با محیط ایجاد تعامل کرده و در نهایت روح مکان شکل گیرد.

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

شامل تغییرات عملی، اجتماعی و فرهنگی بوده و از جمله خصوصیات ساختاری تاریخ
اولیه موضوع جهت یابی و این همان سازی انسان محسوب می شود.
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یخ یک  هدف مؤلف از نگارش این فصل، بررسی ارتباط تنگاتنگ میان معنا، این همانی و تار
یخ و روح مکان،  منطقه بوده است كه در نتیجه آن، خواننده درمی یابد كه احترام به معانی، تار
كه این همانی مکان  به معنای نس���خه برداری از نمونه های قدیمی نبوده، بلکه بدان معناست 
یل نماییم. در این صورت می توان سنتی زنده و  را معین كرده و آن را به شیوه هایی همواره نو تأو

برگ شولتز، 1389: 270-235(. یا و محلی معنادار را ایجاد نمود )نور پو

كتاب روح مكان، در یک نگاه )تنظیم: نگارندگان، 1393( جدول 8. فصل هشتم 

فصل هشتم 
)مکان امروز(

از دست رفتن 
مکان

قرارگاه های امروزی مفاهیم فضا و خصلت خود را از دست داده و فاقد 
محصوریت و تمرکز می باشند.

به معنای رهایی از تجریدها و ازخودبیگانگی ها و بازگرداندن انسان ها به معانی احیای مکان
و سنت ها است.

ل���ت بر از دس���ت رفتن مکان  خوانن���ده ب���ا مطالعه ای���ن فصل، درمی یاب���د كه قرای���ن موجود دال
ز دارند. ب���ه عبارت دیگر، قرارگاه، ب���ه مثابه مکانی در طبیعت، كانون های ش���هری مانند  ام���رو
كه انس���ان بتواند فردیت و  یر مکانی معنادار  مکان های زندگی جمعی و س���اختمان به عنوان ز

برگ شولتز، 1389: 290-271(. كند، از دست رفته است )نور تعلق آن را تجربه 

ماهیت مکان
زانه اف���راد در مکان ها اتفاق می افت���د، می توان گف���ت، مکان، بخش  ك���ه زندگ���ی رو از آنجای���ی 
جدایی ناپذیر زندگی هر كس محسوب می گردد. واژه مکان معنایی فراتر از یک محل را داشته، 
ك���ه دارای ماهی���ت مصالح، ش���کل، بافت و رنگ می باش���ند.  ب���ه كلیتی از اش���یا اش���اره دارد 
هنگام���ی كه این عناص���ر در ارتباط با یکدیگر كار می كنند، یک ش���خصیت محیطی را ایجاد 

كه ماهیت مکان را شکل می دهد )میستری، 2011: 105(.  می كنند 

جدول 9. دیدگاه های شولتز درباره مكان )نوربرگ شولتز، 1389: 42-17(

شامل پدیده های ملموس و عینی )درختان و ...( و پدیده های ناملموس)احساسات( می باشد.پدیدار مکان

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

روح مکان
کجاست( و این همانی )چگونه  روح مکان در تحصیل پایگاه وجودی انسان، جهت یابی )بداند 
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 می باشد.
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ادوارد رل���ف1 در كت���اب خود با نام »مکان و بی مکانی«، »م���کان« را پدیده ای می داند كه معنی 
اصل���ی خ���ود را، نه از محل ها یا عملکردها و نه از اجتماعی كه آن را اش���غال می كند، می گیرد. 
از نظر او، مکان ها آمیزه ای از نظم طبیعی و انسان ها هستند و تجربه ای مهم از جهان به شمار 
یابی  می آیند. او كیفیت مکان را به وسیله قدرت مکان برای نظم دادن، جلب توجه كردن و ارز

رفتار انسان در آنجا می سنجد )سیمون و جکوب2، 2008: 102(. 
افشار نادری، مکان را نتیجه برهمکنش سه مؤلفه رفتار انسانی، مفاهیم و ویژگی های فیزیکی، 
تصور می كند. بر این اس���اس »م���کان« را می توان تجربه »عرصه ای درون���ی« در برابر »عرصه بیرونی« 

دانست كه در برگیرنده جهات گوناگون و تعدادی »گشودگی» می باشد )افشارنادری، 1387(.
ید سیمون3 از دیگر پدیدارشناسان محیط بوده كه پژوهش های متعددی پیرامون مکان  دیو
به انجام رس���انده اس���ت. از نظر او درج���ات متفاوتی از حس بی���رون و درون می تواند مکان های 
یت  یت های متفاوت خلق كند. انس���انی كه در درون باش���د، ایمن اس���ت، هو متف���اوت ب���ا هو
كه در بیرون  بیشتری احساس می كند، احساس اینجا بودن می كند و آرامش دارد. ولی انسانی 
است، جدا از مکان بوده، جدا از جهان است و به نوعی احساس غریبه بودن با مکان می كند 

)سیمون و جکوب، 2008: 100(. 
كه ماهیت مکان توسط  كثر نظریه پردازان، می توان چنین برداشت نمود  بر اس���اس دیدگاه ا
كه در نتیجه آن،  گرفته است  یخی، شکل  رفتارهای انسانی، همچنین معانی و ارزش های تار
مکان هایی با مشخصه های متفاوت ایجاد شده و حس تعلق به مکان ها و تمایز بیرون و درون 
پدید می آید. با این تفاسیر، نظریه شولتز با دیگر دیدگاه ها در این زمینه مطابقت داشته است و 

یت بخشی به مکان ها سهم بسزایی را ایفا نماید.  به عقیده وی، معماری می تواند در هو

ماهیت مکان امروز

گ���ر بخواهد آن را مد نظر  ز به مقول���ه مکان یا اصالً توجه نمی كند یا ا معم���اری و شهرس���ازی امرو
كه در مقابل آن  قرار دهد، تنها به مثابه ابژه ای صرف به آن نگاه می كند؛ ابژه ای برای س���وژه ای 
اس���ت، نه همراه با آن. در این تفکر انس���ان به س���وژه ای صرف تبدیل ش���ده كه خود را در مقابل 

كنار آن ها و با آن ها. چیزها می بیند، نه در 

1. Edwards Relph
2. Seamon & Jacob
3. David Seamon
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جدول 10. دیدگاه های شولتز درباره مكان امروز )نوربرگ شولتز، 1389: 290-271(

از دست رفتن 
مکان

محیط امروزی، شگفتی و جذابیت خود را از دست داده و فاقد حس مکان می باشد. بر این اساس، 
اغلب فضاهای مدرن، با حیات تجریدی خود، پیوستگی با دیگر فضاها را از دست داده و باعث ایجاد 

حس نا امنی و ترس و همچنین بیگانگی در انسان ها می گردد.

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

ز ش���ده بی خانمانی و گم گشتگی است.  گریبان گیر انسان امرو كه  از دیدگاه هایدگر، مش���کلی 
یش���ه مشکل بی جهانی و بی خانمانی بش���ر را »غفلت از وجود« می داند. این غفلت به نظر  هایدگر ر
یخ، توجه به موجودات و غفلت از خود وجود است. انسانی  یخی است. منظور از تار او غفلتی تار
كه بی جهان است، بی بنیاد و بی خانمان نیز هست و لذا هر چه كه در تمدن و تکنولوژی پیشرفت 
كند، از آن حیث كه از داش���تن جهان محروم مانده، بی خانمان اس���ت و از آن حیث كه هس���تی را 
یش���ه شده اس���ت. هایدگر  برای رهایی از این مشکل راه حلی را ارائه می دهد: كشف  گم كرده، بی ر
معنای���ی اصیل برای جهان از طریق تحلیل وجودی انس���ان، تا ثابت ش���ود كه انس���ان بدون جهان 

نمی تواند باشد، از این طریق او از بی خانمانی رهایی می یابد )خاتمی، 1384: 54-52(.
یداد زندگی نیز  كه با از دس���ت رفتن مکان، رو همچنین، كریس���توفر الکس���اندر1 معتقد اس���ت 
یدادهایی  رتاً حاصل رو یت هر  بنا، ضرو انس���جام و سامان خود را از دس���ت می دهد. از آنجا كه هو
یت با مکان  یداد نیز در مکان رخ می دهد، پس هو كه غالباً و مکرراً در آن اتفاق  می افتد و رو است 
یدادهای واقع در آن باعث  خاس���تگاه مشتركی پیدا می كند. »مکان« زمانی »مکان« می شود كه رو

كند )الکساندر، 1381: 56(. یت شود و با وجود موجد در آنجا ارتباط برقرار  هو
ز بدون توجه  بنابراین، با توجه به مطالب فوق، می توان چنین استنباط نمود كه مکان های امرو
به ذات و ماهیت وجودی انس���ان، از بش���ریت فاصله گرفته، كه در نتیجه آن، انسان ها وابستگی و 
یت انس���انی كم رنگ تر ش���ده است. بر این اساس،  حس تعلق به مکان ها را از دس���ت داده اند و هو
به عقیده ش���ولتز، یکی از مهم تری���ن وظایف معماران، توجه دوباره به مقول���ه روح مکان در طراحی 

فضاها می باشد.
كه انسان در یک فضا مستقر می شود، در معرض دو شاخصه  برگ ش���ولتز، زمانی  به عقیده نور

محیطی با عملکرد روان شناختی جهت یابی و شناسایی قرار می گیرد.

1. Christopher Alexander
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جدول 11. مؤلفه های اساسی تشخص بخشی به مكان )نوربرگ شولتز، 1381: 36(

ادراک و شناسایی
احساس دوستی با محیط است كه به احساس تعلق خاطر درونی و وابستگی روحی تبدیل می شود.

احساس امنیت عاطفی و لذت از مکان را به وجود می آورد.

جهت یابی
به واسطه آن انسان در فضا و زمان استقرار می یابد و توانایی كاربست محیط را می یابد.

تحت تأثیر عناصر فیزیکی و فعالیت های اجتماعی می باشد.

مفهوم فضا

كه عبارتند از:  یکرد پدیدارشناس���ی، فض���ا دارای مؤلفه های تعریف پذیر متمایزی اس���ت  در رو
یت فضایی و مركزیت. دیالکتیک درون و بیرون، قلمرو و محدوده، محصور

جدول 12. عوامل تعریف كننده فضا )محمودی نژاد و همكاران، 1387: 12-10(

دیالکتیک درون 
و بیرون

فضاها از طریق برهمکنش عرصه درونی و عرصه بیرونی متمایز می گردند.

ایجاد دیالکتیک از طریق دیوارها، كف ها و سقف ها در فضا میسر می شود.

قوای كششی الزم را در فضای معماری ایجاد می كند.

قلمرو و محدوده

مرز نقطه جدایی و گسست فضاهای بیرونی و درونی است.

محدوده، نزدیکی به یکدیگر را تسریع می نماید و حلقه تشکیل دهنده اشتراک می باشد.

مؤلفه اصلی حس پردازی به مکان بوده و در مکان های دارای هویت بروز می یابد.

محصوریت 
فضایی

مهم ترین مؤلفه هویت ساز مکان ها به شمار می آید.

توسط عواملی همچون اندازه، شکل، تداوم، ارتفاع، بدنه و كف سازی تعیین می شود.

فضای محصور توسط عناصر كالبدی یا نمادین محاط شده و در ساختاری محبوس می گردند.

مركزیت

به مثابه كانونی برای محیط اطراف خود عمل می كند.

فضا از مركز با درجه متنوعی از تداوم در جهات گوناگون بسط می یابد.

هر مکانی كه در آن »معنی« آشکار شود، می تواند یک مركز باشد.

از دیدگاه هایدگر، در فضاهایی كه ناشی از مکان ها 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 می دهد تا بت���وان چیزها و آن چه را بر اس���اس فضا ایجاد ش���ده اند ، بنابر 

برگ شولتز، 1382(. گرفت )نور فاصله، طول وجهت اندازه 
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 ارتباط مکان و فضا

ادوارد رلف _ جغرافیدان پدیدارش���ناس _ در ارتباط بین مکان و فضا با اكثر جغرافیدانان كه آن ها 
را جدا انگاش���ته اند و یا ارتباط وجودشناس���انه آن ها را نادیده گرفتند، مخالف اس���ت. از نظر رلف 
مکان در كیفیت بی همتای خود قادر است مقاصد، تجربیات و رفتارهای انسان در فضا را منظم 
كه تجربیات انسان از محیط را  یا تصور می كند  و متمركز سازد. او مکان و فضا را در دیالکتیکی پو
كه ما در آن سکونت می كنیم و در مقابل از آن  می سازد. بنابراین درک فضا به مکانی مربوط است 

یافت می نماییم )سیمون و جکوب، 2008: 45(.  محیط معنا در
از دیدگاه هایدگر  نیز، فضا در ارتباط با مکان آشکار می شود. چرا كه مکان به مثابه چیز جایگاهی 
است كه عناصر چهارگانه یعنی زمین، آسمان، خدایان و میرایان در آن گرد هم می آیند و برای هر مورد 

از آن عناصر در »مکان«، فضایی فراهم آمده است )هایدگر، 1381: 73(.
گودال1 نیز معتقد اس���ت، مکان بخش���ی از فضا اس���ت كه به وسیله ش���خص یا چیزی اشغال 
ش���ده است و دارای بار معنایی و ارزشی اس���ت. برهمکنش افراد با این محیط بالدرنگ است كه 

یژگی های آن را متمایز از مناطق اطراف می گرداند )مدنی پور، 1384: 32(. و

 طراحی فضا بر اساس نظریه پدیدارشناسی

یستگاه ها با محوطه پیرامونی یک مکان، در ارتباط بوده و اگر این  به عقیده نوربرگ شولتز )1389( ز
رابطه قطع گردد، یک س���کونتگاه می تواند هویت خود را از دس���ت بده���د. او همچنین به مركزیت، 
یتم به عنوان مشخصه های عینی مکان اشاره كرده است. بر این اساس، نظم، نور، زمان و  جهت و ر
اشیاء )مبلمان و اجسام(، از عوامل ادراک طبیعی انسان از محیط اطراف خویش به شمار می آیند. 
لت بر ثبات و تغییر داشته باشند و فضا  نظم و نور می توانند توسط آسمان و زمان تعیین گشته و دال
را تبدی���ل ب���ه واقعیت زنده ای می كنند كه ب���ه یک مکان خاص، روح مکان می بخش���ند. همان گونه 
كه فرم های طبیعی دارای ش���کل، رنگ و بافت می باش���ند، لذا معماری نی���ز می تواند با تقلید از این 

عناصر، شخصیتی معنادار و برگرفته از محیط را برای خود به ارمغان آورد )میستری، 2011: 104(. 
گون ب���رای آنکه به طرزی  ید كه اعمال گونا زه به م���ا می گو توج���ه ب���ه مطالب ف���وق و تجربه هر رو
اقناع كننده روی دهند، به محیط های متفاوتی نیاز داشته و حتی بنیادی ترین آن ها مثل خوابیدن 
و خوردن، در ش���یوه های بس���یار متفاوتی رخ می دهند و مکان هایی را با خصوصیات متفاوت در 
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انطباق با س���نت های فرهنگی متف���اوت و موقعیت های محیطی متف���اوت می طلبند )طهوری، 
1386 : 4(. بر این اس���اس، توجه به كودكان به عنوان یکی از تأثیرپذیرترین قش���رهای جامعه، حائز 
اهمیت بوده و لذا بررس���ی دیدگاه های روانش���ناختی و پدیدارشناس���ی، در طراحی فضا با توجه به 

نیازهای آن ها الزامی می باشد.

کودکان  الزمه توجه به جایگاه روح مکان در فضای 

برگ شولتز )1389( از  كه نور بررسی این مقوله با مفهوم مسکن آغاز می شود. مسکن واژه ای است 
آن اس���تفاده كرده و هدف از معماری را ایجاد جایی كه انس���ان بتواند جهت گیری كرده و خود را از 
لت بر چیزی بیشتر از مفهوم عینی سرپناه  طریق محیط بشناس���د، می داند. در این معنا، خانه دال
كه  كه زندگی در مکان ها اتفاق افتاده و در نتیجه یک مکان فضایی است  داشته و نشان می دهد 
برگ شولتز نیز در  با فراهم نمودن زمینه زندگی برای انسان، دارای شخصیت متمایزی می باشد. نور
كه این عوامل اجزای  كرده است  گره، مسیر و منطقه اشاره  ین لینچ درباره  كو این رابطه به مفاهیم 
گذاش���ته و افراد را با یک  یر محیطی خوب را برجا  اصلی جهت یابی را مش���خص نموده، یک تصو
گر یک سیس���تم در جهت گیری عملکرد ضعیفی داش���ته  ح���س امنی���ت عاطفی بدرقه می نماید. ا
یت محیطی می شود و  یر ضعیفی از هو باش���د، انس���ان گیج یا گم گردیده كه منجر به داش���تن تصو
در نتیجه معنای وجودی محیط بی كیفیت می گردد. س���اخت خانه برگرفته از تمایل به احس���اس 
گر یک فرد احساسی متضاد با حس امنیت، همچون حس گم گشتگی داشته  امنیت می باشد و ا
ی���دن از بین ب���رود. تعلق خاطر درس���ت به یک  باش���د، باع���ث می گ���ردد تا هدف اصلی مس���کن گز
مکان، نیازمند جهت گیری و ش���ناخت است. اجزای ش���ناخت شامل عوامل محیطی می باشند 
ران كودكی توس���عه می یابد. پیاژه  ك���ه موجودیت آنها محس���وس بوده و رواب���ط افراد با آنها در طی دو
یش در جهت ش���ناخت محیط  معتقد اس���ت كه یک كودک از جس���م خود و در نتیجه حواس خو
استفاده كرده و می تواند طرحواره های ادراكی را توسعه دهد كه تعیین كننده تجربیات آینده كودک 
كه جهت گیری محیطی و ش���ناخت در این زمینه، اساس���اً برای  اس���ت. بنابراین، می توان گفت، 
یت  یت یک فرد در قال���ب این طرحواره ها تعریف گش���ته و هو ی���را هو ك���ودكان، حیاتی می باش���د، ز
یت در ارتباط تنگاتنگی با تجربه  یرا در نتیجه آن، هو انس���انی تابعی از مکان ها و اش���یاء اس���ت، ز
مکان، به خصوص در طول س���ال های ش���کل گیری شخصیت می باش���د )منین1، 2003: 69(. به 
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همی���ن جه���ت، درک روح مکان یک فضا به معنای احترام به عوامل اساس���ی محیطی می باش���د، 
منین)2003( معتقد اس���ت كه یکی از جنبه های مرتبط با احترام به روح مکان، استفاده مجدد یا 
گر مصالح جدیدی استفاده می شود،  كه در یک سایت وجود دارند، یا ا یافت مصالحی اس���ت  باز
یبایی ش���ناختی نهایی یک ساختمان  بایس���تی بومی باش���ند. با پای بندی به این اصل، كیفیت ز

یت بومی ش���ناخته ش���ده و با مکانی كه در آن قرار می گیرد، همخوان می گردد. توس���ط یک هو

کودکان بر اساس دیدگاه شولتز  طراحی فضای 

یابی و توصیف آن دش���وار می باش���د. اش���کال  فض���ا ی���ک نهاد بدون ش���کل و ناملموس بوده كه ارز
مختلف فضا در زنجیره ای قرار گرفته اس���ت كه در یک س���ر آن تجربه مستقیم و در سر دیگر، تفکر 
ك���ه این فضا  انتزاع���ی نهفته اس���ت. در این رابطه به اصطالح فضای ابتدایی اش���اره ش���ده اس���ت 
گاهانه افرادی كه ب���دون تأمل،  عب���ارت اس���ت از قرارگاه رفتاره���ای غری���زی و واكنش ه���ای ناخودآ
كرد. فضای  كودكان استفاده  حركت و عمل می كنند. از این روش، می توان جهت توصیف بازی 
یش���ه دوانده است. این فضا توسط تجربیات شخصی  ابتدایی در عناصر عینی و اش���یای مادی ر
ران كودكی آغ���از گردیده و با حركت ب���دن و حواس، در ارتباط اس���ت.  گرفت���ه، در دو اولی���ه ش���کل 
گونه درک فضا، مفاهیم اولیه چپ و راس���ت، باال و پایین، قابل دس���ترس و غیرقابل دس���ترس  این 
را ارائ���ه می كند. تجارب به دس���ت آمده در فضای ابتدایی برای همه مش���ترک بوده و باید به عنوان 
گ���ردد. در حقیقت، فضا  گروه ه���ای فرهنگی، ادراک  بخش���ی از مفاهیم بنیادی���ن فضایی در همه 
ته���ی نب���وده بلکه حاوی محت���وا و مفاهیم برگرفته از تخیل و تصور انس���ان می باش���د كه این عوامل 
كودكان، اس���اس و پایه خودشناس���ی را  ش���خصیت فضاها محس���وب می ش���وند و مکان ها، برای 
ران كودكی، اغلب حائز اهمیت بوده و با احترام  تشکیل می دهند. به همین جهت، مکان های دو

از آن ها یاد می شود )رلف، 1976: 11(.

کودکان بررسی چگونگی درک معنای محیط توسط 

چگونه كودكان معانی و هدف محیط های فیزیکی كه در آن رش���د می كنند را درمی یابند؟ پاس���خ 
یت شخصی  یربنای هو یت مکانی دانست كه به عنوان ز به این پرسش را می توان منتج از درک هو
ك���ه در جهت تعریف  بردارنده ش���ناخت هایی از محیط فیزیکی بوده  ی���ک فرد ادراک گردی���ده و در
ران طفولیت آغ���از گردیده و از  ك���ه فردیت از دو كیس���تی فرد به كار می رود. این همان جایی اس���ت 
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كودكان با افراد و اش���یای  كه  طریق تجارب حس���ی و ادراكی تکامل می یابد. روابط غیرمس���تقیمی 
گر كودكان  دیگر برقرار می كنند، نمایانگر كیس���تی كودک برای خود و نیز دیگران می باشد. بنابراین ا
ب���ا فضاها یا اش���یای خاص���ی، مأنوس گردی���ده و بتوانند آن ها را تح���ت كنترل خود ق���رار داده و به 
یت  ری آنها تقو گونه ای نس���بت به آن حس مالکیت داش���ته باش���ند، در این صورت حس خودباو
ران كودكی و ادبیات روانشناس���ی ادراكی،  و ارض���ا می گردد. لذا با توجه به نظریه رشدش���ناختی دو
محیط ه���ای انعطاف ناپذی���ر باعث ایجاد حس تعلق به مکان نمی گردد. از همه مهم تر، ش���ناخت 
یت مکان زندگی واپسین وی  ران كودكی یک فرد می تواند بعدها بیشترین تأثیر را در هو مکان در دو
داش���ته باشد. كودكان هنگام مواجه ش���دن با محیط به دنبال راه هایی برای ارضای نیازهای خود 
گر آنها با  هس���تند. نمون���ه ای از این امر را می ت���وان در یادگیری نحوه راه رفتن كودک در نظ���ر گرفت، ا
برو شده و بتوانند س���طوح را به منظور تمرین و تکمیل مهارت های راه رفتن،  بس���یاری از سطوح رو
ری  تغیی���ر دهن���د، در این صورت موفقیت در خودس���ازی به ارتقای حس اعتم���اد به نفس و خوباو
كودكان می توانند فضاها و مکان های معنادار  آن ها كمک می كن���د. در میان انبوهی از محرک ها، 
كنن���د. در صورتی كه  و همچنین چگونگی اس���تفاده از آنها را تش���خیص داده، شناس���ایی و درک 
این فرایند رش���د ادامه یاب���د، كودكان ارتباطات مثبت، منفی و یا حت���ی بی طرفانه خود با فضاها و 
مکان ها را توس���عه خواهند داد )دی1، 2007؛ دودک2005،2؛ اسپنس���ر و بلیدز3، 2006(. جنبه های 
مختلف طراحی به كودكان اجازه می دهد تا به صورت بی پروا به كاوش در محیط خود پرداخته، در 
نتیجه در حین حركت به اطراف، آموزش ببینند و یاد بگیرند. این امر به آن ها امکان ارتقای روابط 
معنادار را در مدرس���ه و جامعه و از طریق تعامل با محیط فراهم می س���ازد. بر این اس���اس، تركیب 
زن، شرایط قابل  بخش های ش���فاف، دیوارهای صلب با جداره های توری ش���کل ناهموار س���بک و
تغییری را در فضاهای س���اختمان ایجاد كرده، بر حس پدیدارشناس���ی مکان در كودكان می افزاید 

)مستعدی4، 2006: 212(. 
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كودكان )مستعدی، 2006: 220 و 241( 164 تصویر 1. طراحی فضای داخلی مختص 

همچنین هنگامی كه محیط ساخته ش���ده، فضاهایی جهت یافت���ن پناهگاه را برای كودكان 
ر از والدین خود یا موقعیت های اس���ترس زا باش���ند، در این صورت  ك���ه در آن به دو تأمی���ن می كند 
یت مکان های معنادار و در نتیجه خودشناسی را در زمان رشد كودک  این امر امکان ش���ناخت هو
فراه���م می نمای���د. جنبه های محی���ط، مانند فضاهای ب���ازی خارجی و داخلی می بایس���ت دارای 
كودكان بتوانند با ساخت فرم های دلخواه  عناصر سازگار و انعطاف پذیری باشند تا در نتیجه آن، 
خ���ود در مکان، با آن ارتب���اط برقرار كنند. از این طریق معماری می تواند ب���رای آنها معنادارتر بوده و 
می���ان زمان، احساس���ات و تجربیات با خاط���رات مکان ارتباط برقرار كن���د. خاطره به خودی خود، 
ك���ودكان اجازه  نمون���ه ای از ح���س تعل���ق به مکان ب���وده و خاطرات مثب���ت از یک م���کان بازی، به 
ری،  یابی كنند، لذا تجرب���ه محیط، امری ضرو می ده���د ت���ا مکان را از دیدگاه ارزش ه���ا و معانی ارز
كودكان محس���وب می گردد _ )س���عید1، 2006: 4(.  حیاتی و غیرقابل جایگزین در رش���د و عملکرد 
بی  رند، نوع تجار یت مکان به دست می آو كودكان از هو كه  خود ادراكی ها و شناخت های اولیه ای 
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ی���اد در محیط های آینده خواهد داش���ت، تعیین می كن���د. برخی مواقع  ك���ه كودک ب���ه احتمال ز را 
كرده  كودكان از ساخت مکان، در جهت نگاهی باطنی به ایجاد چیزی توسط خودشان، استفاده 
ری را ارتقا می دهند. پناهگاه ها و دیگر مکان های خاص، از جهت  و از این طریق احساس خودباو
آرامش ذهن حائز اهمیت می باش���ند، به خصوص برای كودكانی كه نیاز به رها شدن از قید زمان و 
مکان را دارند. از س���وی دیگر، كودكانی كه فرهنگ را به عنوان بخش���ی از مکان زندگی خود تجربه 
می كنند، درس هایی را در رابطه با ش���یوه زندگی و با چش���م اندازی وسیع تر فرامی گیرند. قالب های 
یرا داس���تان ها به ما كمک  داس���تانی خاطره انگیز، رابطه تنگاتنگی با چارچوب ش���خصیتی دارد ز
می كنن���د تا كیس���تی خ���ود را درک كنیم، لذا رواب���ط اجتماعی كه كودكان در طول زمان رش���د خود 
رند، احس���اس تعلق به مکان را برای آن ها فراهم می كند و زمانی كه این مقوله وجود  به دس���ت می آو
نداش���ته باش���د، آن ها مهم ترین تجربیات تعلیم و تربیت را از دس���ت می دهند )میس���تری، 2011: 

 .)111-109

کودکان در فضا  کسب تجربه  چگونگی 

بر اس���اس یافته های پژوهش���گران، فضاهای كودكان ش���باهتی به فضای بزرگساالن نداشته، بلکه 
در حقیق���ت همچ���ون فردی اس���ت كه در تم���ام لحظات بای���د از آن ها مراقبت نمای���د و در جهت 
یژگی های  ك���ودكان مؤث���ر واقع ش���ود، از این جه���ت می بایس���ت دارای و رش���د قابلیت ه���ای بالقوه 
منحصربه خ���ود باش���د. ای���ن فضا مجموع���ه ای از كنش ه���ای چندحس���ی و تعاملی می باش���د كه 
عملک���ردی همچون حواس بس���اوایی، بینایی و .. دارد. بنابرای���ن فضایی كه همچون موجود زنده 
عمل كند، با فضای مادی بزرگس���االن بسیار متفاوت اس���ت. در واقع، فضاهای بزرگساالن حالتی 
ر از زمان و جس���م ش���کل گرفت���ه و در معماری  ایس���تا و ثاب���ت داش���ته كه به صورت انتزاعی و به دو
گر معماران، فرضیه  زه فضایی وس���یع و بدون هیچ گونه ارتباطی با حواس انس���ان می باشد. اما ا امرو
روانشناختی فضا را به عنوان یک اصل بپذیرند، می توانند فضاهایی را در قالب الیه های فرهنگی 
و سنتی برای بزرگساالن و به خصوص كودكان طراحی كنند. در این صورت، فضاها از هویت و روح 
مکان برخوردار بوده و فرایند ادراک در دنیایی واجد معنا تسهیل می یابد )كندی1، 1991: 10(. تجارب 
گر  زندگی ما توس���ط احساس���ات كنترل می ش���ود و تمام مکان ها دارای تأثیر احساسی می باشند. ا
یک مکان، تجربیات حس���ی روانی متضادی را فراهم كند، احساس���ات یک فرد در چنین فضایی 

1. Kennedy
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توسط عناصر متضاد تعیین خواهد شد. مکان ها همچنین می توانند دارای قواعد رفتاری و آداب 
یت یا تضعی���ف این رفتارها بپردازد.  و رس���وم مرتبط با آن ها باش���ند و طراحی مکان می تواند به تقو
بر این اس���اس، ظرفیت پردازش حس���ی یک كودک، از زمانی كه در رحم قرار دارد آغاز شده و به طور 
رش می یابد. هر كدام از حواس انس���ان طبق درجه بندی خود توس���عه  ران كودكی پرو مت���داوم در دو
ك���ودک، یک جهان را به  رش حواس تأثیرگذار می باش���ند.  یافت���ه و دو عام���ل ژنتیک و محیط بر پرو
ك���ه در طی آن، ب���دن و محیط تمایل ب���ه تركیب با یکدیگ���ر دارند. مدت  گون���ه ای تجرب���ه می نماید 
یادی پیش از آن كه كودک، بیان كالمی یا بصری داشته باشد، در جهت ایجاد تمایز میان جهان  ز
داخ���ل و خارج گام برداش���ته ك���ه این تمایز از طری���ق فرایند تعامالت موفق ی���ا ناموفق بدن كودک و 
محیط به دس���ت آمده و در طی آن، كودک احساسات ناشی از داخل را به میزان احساسات خارج 
كرده و پاسخ می دهد )ایزبل و ایزبل1، 2007: 14(. بر این اساس، در حین طراحی  یافت  از بدن، در
كودكان، معماران نیازمند توجه به جنبه های مختلف حواس انس���ان و ارتباط آن ها  فضایی برای 

با معماری می باشند.

كسب تجربه )تنظیم: نگارندگان، 1393( كودک در شناخت محیط و  جدول 13. تأثیر حواس پنجگانه 

یارویی با دیگر حواس، مهیا بینایی كودک را در جهت لمس نمودن اجزای فضا تشویق نموده و شرایط را برای رو
می سازد )دی، 2007: 85(. 

كسب بویایی كرده،  كودكان اجازه می دهد تا با محیط ساخته شده پیرامون خود ارتباط برقرار  عناصر رایحه دار به 
گوستین11، 2009(. تجربه نمایند )آ

شنوایی
اصوات بر خلق و خو و احساسات كودک تأثیر داشته و حس افراد از فضا را افزایش می دهد.

كودكان از صداهای غیرمعمول )تونل ها، غارها و دیوارهای منعکس كننده صدا( لذت برده، كه باعث بسط 
تخیل آن ها می گردد )اسپنسر و بلیدز، 2006(. 

كودكان بارها اجسام را توسط زبان شان مزه می كنند كه این واكنشی طبیعی می باشد.چشایی

المسه

پیوند قابل توجهی با احساسات و عواطف كودک داشته و كودک ذاتاً، به لمس اشیا تمایل دارد.

كه قابلیت ادراک آن ها از  كرده  كودكان از این حس، جهت برقراری ارتباط با فضاها و مکان ها استفاده 
محیط را افزایش می دهد )دی، 2007: 85(. 

1. Isbell and Isbell
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گیاهی، می تواند پاسخگوی  تصویر 2. یک ساختمان، از طریق ایجاد بافت ها، الگوها و پوشش های 
كودكان باشد )كرونر1، 1994: 18(.   تمام حواس 

كه احس���اس ب���ه فرد اجازه می دهد  با توجه به مطالب فوق، می توان چنین اس���تنباط نمود 
ت���ا صمیمانه، حس م���کان را تجربه كند و ادراک می تواند به عنوان عامل وحدت بخش حواس 
یژگی های  انس���ان در نظر گرفته ش���ده، یک حس نهایی پیوس���ته را ایجاد نماید، كه این همان و
مکان اس���ت. در نهایت توجه به حواس كودكان، باعث می گردد تا آن ها محیط پیرامون شان را 
كنند و در نتیجه بتوانند معانی را از آن ها استنتاج نمایند. معماری نیز همچون هر نوع  كشف 
یرا ما محیط  هنر دیگری، توانایی تأثیرگذاری بر زندگی افراد را به طرق متعددی داشته و دارد، ز
س���اخته ش���ده را توس���ط جس���م و حواس خود تجربه می كنیم. تمام حواس به گونه ای پیچیده 
كه به صورت ذهنی برای افراد طراحی می ش���وند،  به یکدیگر مرتبط و وابس���ته اند و مکان هایی 
یرا این مکان ها احساس���ات را در مردم القا می كنند،  به درس���تی برای آن ها معنادار می گردند، ز

كرده و تجارب آن ها را افزایش می دهد. ایجاد خاطره 

نتیجه گیری
آن طور كه از قرائن برمی آید، ایجاد حس مکان یا پاسخدهی صحیح به روح مکان یک محیط، 
گر معماران در حین  می تواند از طرق مختلف بر جنبه روانشناختی افراد تأثیرگذار باشد. حتی ا
برو گردند، ب���ا این حال فرهنگ ها و  طراح���ی مکان ها با بس���یاری از چالش ه���ای فنی و مالی رو

1. Kroner
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یخ یک مکان باید همیش���ه مورد توجه قرار گیرند. این همان عواملی اس���ت كه  معان���ی، اف���راد و تار
یت را  گر از بین برود، مردم احس���اس انسانیت و هو یش���ه ها و س���نت ها پیوند می دهد و ا مردم را با ر
یت برای رش���د همه كودكان نیز الزامی بوده و  از دس���ت خواهند داد. بر این اس���اس، شکل گیری هو
یکرد پدیدارشناختی محسوب  یت مکانی و به عنوان بخشی از رو یت شخصی در ارتباط با هو هو

می گردد.
ك���ه محیط های معم���اری دارای تأثیر  ل كرد  ب���ا توجه ب���ه مطالب فوق، می توان چنین اس���تدال
زمره افراد، س���المت و رف���اه آن ها می باش���د. درک پیامدهای  روانش���ناختی مس���تقیمی بر زندگی رو
روانشناسی رنگ، نور، مقیاس، اشکال و فرم ها بر افراد الزامی است و معماری نقش واسطه مثبتی 
را میان افراد و محیط هایشان ایفا می كند. در حیطه وظیفه معماران، طراحی هرگونه محیطی برای 
كودكان، نیازمند فهم اختصاصی ادراک انس���ان می باشد. رشد كودكان به طور مستقیم تحت تأثیر 
استفاده آنها از حواس شان بوده و محیط ها دارای اثر ماندگاری بر قابلیت های عاطفی و اجتماعی 
آن ها اس���ت. عواملی كه معموالً برای بزرگساالن مسلم می باش���د، می تواند برای كودكان قابل توجه 
باش���د، همچنین در این میان، رنگ وس���یله ارتباطی حائز اهمیتی را تأمی���ن می نماید. رنگ، نور، 
الگوها، بافت ها و مصالح در جوار دیگر عناصر معماری، باعث ش���کل گیری اساس قابلیت های 
بنیادین رش���د كودک بوده، لذا به علت آنکه از لحاظ حس���ی برای كودكان خوش���ایند است، حائز 
اهمی���ت می باش���د. بنابراین، می ت���وان نتیجه گرفت ك���ه محیط معماری كودكان تأثیر مس���تقیم و 
یت ش���خصی آنان دارد. بر این اساس،  رش و رش���د آن ها، از جمله و از همه مهم تر هو پایداری بر پرو
یخ و معانی  یت به این معناست كه می بایست ماهیت شرایط فرهنگی و تار رشد مطلوب حس هو
یت مکان وجود داشته  یک فرد تجربه گردد و این امر زمانی موفق خواهد بود كه یک حس قوی از هو
ز را مقابله با بی مکانی انس���ان  باش���د. بنابراین، ش���اید بت���وان یکی از وظای���ف اصلی معماران ام���رو
معاصر دانس���ت كه از جمل���ه كارآمدترین راهکاره���ا در این زمینه توجه به اهمیت پدیدارشناس���ی 
یی  گفت و گو یکرد پدیدارشناسانه معماری،  معماری می باشد. از این جهت، معمار می تواند با رو
ران  دو طرفه میان گذشته و حال ایجاد كند و انسان را در بدو شکل گیری شخصیت خود یعنی دو

یت و روح اصلی هر فرد را در قالب مکان به او بازگرداند. گذشته پیوند داده و هو كودكی، با 
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پی نوشت

یت كنگره  برگ ش���ولتز در س���ال 1926 متولد ش���د. در س���ن 24 س���الگی به عضو كریس���تین نور  . 1
یخ ، درس���ال 1949 ، به  ر ژ در آم���د و پس از اتم���ام پلی تکنی���ک زو بین الملل���ی معم���اری م���درن نرو
تحصی���ل در رش���ته معماری در دانش���گاه هاروارد پرداخت و س���پس برای ادامه تحصی���ل به ایتالیا 
ژی به  یخ معم���اری و تکنولوژی« با راهنمایی پی���ر لوئیجی1 نرو آم���د. پایان نامه خ���ود را در مورد »تار
یس در رش���ته معماری پرداخت و به كسب دكترای افتخاری از  پایان رس���اند. از سال 1946 به تدر
برگ شولتز 30 كتاب از خود  كادمی معماری فرانسه نایل شد. نور ر2 _ و مدال طال از آ دانشگاه هانوو

كه به اغلب زبان ها ترجمه شده اند.  گذاشت  به جای 

1. Pier Luigi
2. Hanover
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Abstract

Recognizing Genius loci in Designing Children’s Spaces, Due to 
the Phenomenological Ideas of Norberg-Schulz

Reyhaneh Nikravesh1

Maryam Ghasemi Sichani2

Abstract
Christian Norberg- Schulz explained his ideas about the phenomenology of architec-
ture, indebted to Martin Heidegger’s opinions and believed that one of the main strate-
gies 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 dif-
ferent 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 consider-
ing 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 archi-
tects 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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