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مقدمه
در این پژوهش كه حدود یک سال و نیم به طول انجامید در جسلوجو معناا و مفهاوم
زیبایي بر اساس تجربة زیستة مردم در مکان مشخصي به نام میدان نقشجهان بودیمس یالته-
ها از دو بخش حاصل شدهاند :بخش نظر  -كتا خانها كاه مرباوب باه ادبیاات و پیشانة
پژوهش اسل و بخش میدانيس بخش میداني حاصل گفلوگوها نیمهساختار یالته و باز با دو
گروه نمونة امشاركلكننده1ا در دسترس و هدلمند در میدان نقاشجهاان ،در نیماة نخسال
سال  1394اسلس سپس بر مبنا ادبیات پاژوهش و روش تحقیاق ،یعناي پدیدارشناساي بار
اساس الگو مااكس ون مانن ( ،)Max van Manenیالتاههاا را طبقاهبناد  ،تحلیال و
نتیجهگیر كردیمس هدف از انجام این پژوهش بازاندیشي مفهاوم زیباایي بار اسااس تجرباة
زیستة مردم واقعي ،استخراج مؤلفهها قوامبخاش زیباایي ،نگااه پدیدارشناساانه باه مکااني
معمارانه به نام میدان نقشجهان و در نهایل بررسي علل تولیق این بنا معمار اسالمي در
قرون اسلس مؤلفههایي كه از مسیر این پژوهش باه دسال آمادهاناد حاصال تجرباة زیساتة
مشاركلكنندگ اني اسل كه از خالل زمان زیسته در لضا و مکاان زیساتة مشخصاي باه ناام
نقشجهان در روابط و تعامالت زیسته با دیگر الراد انساني شکل گرلتهانادس در ایان پاژوهش
زیبایي ،معمار و مکان سه كلیدواژة بسیار اساسي به شمار ميروندس معمار هنر شاکل دادن
به مکان اسلس میدان نقشجهان نیز به عنوان مصداق این مفااهیم ،بارهاا در پاژوهشهاا
مختلف به عنوان یک اثر معمارانة زیبا توصیف شده اسلس به همین خاطر برا بررسي ادراک
و تجربة زیباشناختي الراد به سراغ مکان به عنوان یک مفهوم پیشیني برا انسان رلتیم و در
این مسیر نقشجهان را به عنوان مکاني با ویژگيها معماراناة جاام االطاراف برگزیادیمس
پرسش اصلي پژوهش این بود كه مهمترین معنا پدیدارشناختي تجربة زیبایي مردم از میدان
نقااشجهااان چیساال؟ و هم نااین عناصاار و مؤلفااهها ِ مشااخو و متمااایز كااه تجربااة
زیباشناختي مردم را از میدان نقشجهان ميسازند ،كدامند؟ آیا آنچه از معنا زیباایي میادان
نقشجهان در این پژوهش به دسل ميآید ،معنایي مطلق از زیبایي اسال یاا صارلا معناایي
برساختة ذهن مردميسل كه در آنجا كار و زندگي ميكنناد و یاا از آن بازدیاد ميكنناد؟ در
بررسي پیشینة پژوهش ،نگارنده با پژوهشي روبهرو نشد كه بتواناد تماام جنباههاا مختلاف
پرسش اصلي این پژوهش یعني پدیدراشناسي ،تجربة زیباشناختي ،مکان و معمار را توأماان
داشته باشدس دربارة اهداف این پژوهش ميتوان به تنوع متغیرها مطرح در عناوان آن اشااره
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كرد كه حاكي از نتایج پركاربرد آن در حوزهها مختلف اسلس اما با این حاال اهاداف اصالي
این پژوهش را ميتوان در چند مورد مشخو خالصاه كارد :انجاام یاک پاژوهش باا روش
پدیدارشناسي – آنهم بر اساس روش ون منن كه در ایران در این حوزه به كار نرلته اسال-
برا بازاندیشي مفهوم زیبایي از طریق ادراک تجربة زیبایي ،امکاني جدید پیش رو مباحا
للسفي مربوب به «زیبایي» خواهد گشود و شاید بتاوان گفال چناین هادلي بارا پاژوهش
خودبسنده اسل و نیاز به اهداف بیرون از خود نداردس یکاي دیگار از اهاداف ایان پاژوهش
پرداختن به «ادراک» زیبایي به جا «مفهوم» زیبایيسل كه برا یالتن آن به سراغ تجرباة
زیسته مردم واقعي رلته اسل و لقط متون للسفي را نکاویده اسل هم نین این پژوهش ،باا
كشف مؤلفهها و عناصر تشکیل دهندة زیبایي ،ميتواند الگویي از ذوق زیباشناختي الراد ارائاه
كندس عالوه بر تمام این موارد این پژوهش بهطور ویژه در پي یالتن علل و عوامل تولیق یاک
بنا مشخو ا در اینجا نقشجهان ا در طول قرون اسل ،تا بتواند از این طریق ،الگویي در
اختیار معماران قرار دهدس هم نین ميكوشد به صورت مورد به توصایف ساالیق و عالیاقِ
مردم مشخصي در زمان معیني بپردازد كه برا پژوهشها مردمشناختي قابل توجه اسلس
روش تحقیق
این پژوهش با روش پدیدارشناسي به عنوان یک روش پژوهش كیفي ،مسبوق به جنابش
للسفي پدیدارشناسي ،بر اساس الگو روشي ماكس ون منن انجام شده اسلس انتخاا روش
پدیدارشناسي از این جهل اسل كه نه تنها یکي از برجستهترین جنبشها للسفي اسل كاه
اندیشمنداني كه نامشان با آن پیوند خورده به مفهوم زیبایي اندیشیدهاند ،بلکه یکاي از روش-
ها پراستفاده در حوزة پژوهش كیفي و هم نین رویکرد كارآمد در معالطعاات مرباوب باه
للسفة معمار و پدیدارشناسي مکان اسلس
ماكس ون مننِ 2هلند  ،استاد بازنشستة دانشگاه آلبرتاا كاناداسالس او حادود  48ساال
پیش از زادگاهش هلند به كانادا مهاجرت كرد و تمام این سال ها را به تادریس و تحقیاق در
حوزة علوم تربیتي با تمركز بر روش پدیدارشناسي مشغول اسلس او بار اسااس مبااني جنابش
للسفي پدیدارشناسي ،الگویي از این روش تهیه كرد كه پژوهشاگران مختلاف باه ساادگي و
وضوح با استفاده از آن بتوانند پژوهشي گام به گام انجام دهندس وضوح روش پدیدارشناسيِ ون
منن سبب شده اسل كاه پژوهشاگران در حاوزههاا مختلاف ،آن را روشاي كارآماد بارا
پژوهشها كیفي توصیف كنندس در ایران نیز چند پژوهش پدیدارشناختي بر اسااس روش ون
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منن انجام شده اسل 3اما در حوزة مطالعات للسفي و معمار  ،تا جایي كه نگارنده جسلوجو
كرد ،پژوهشي بر اساس روش او انجام نشده و در پژوهش حاضر برا نخستین بار در حاوزه-
ا للسفي برا ادراک مفهوم زیبایي ،زیباشناسي و للسفة معمار به كار ميرودس
نمودار  1ـ جایگاه پدیدارشناسی در این پژوهش

جنبشی در

رویکرد غالب در

فلسفه

مطالعات معماری

پدیدارشناسی

معماری

روشی کارآمد در
پژوهش کیفی

(مأخذ :نگارنده)

روش پدیدارشناسی در این پژوهش

پدیدارشناسي به مثابة یک روش پژوهش كیفي در این تحقیق باه كاار رلتاه اسال و باه
قواعد و الگوها پژوهش كیفي كامال ولادار اسل :در این لرایند پژوهشگر كوشیده اسل كاه
واقعیل را از طریق كنش متقابل نمونهها بر جهان اجتماعي ضبط و توصیف كندس یکاي دیگار
از مهمترین ویژگيها روش پژوهش كیفي ،كشف معناسلس محقق با نیل اندازهگیر رلتاار
و كنش وارد تحقیق نميشود بلکه به دنبال درک معناا مساتتر در رلتاار اسالس هم ناین
« پدیدارشناسي معتقد اسل مردم خالقان لعال دنیا خود هستند و آگاهانه در دانش و تجربه-
ها روزانه با آن در ارتباباندس»(ایمان)158 :1391 ،س در تأیید این دیدگاه باید از اندیشاههاا
سارتر یاد كرد كه خلق معنا در جهان را به كنشها آگاهي وابسته ميداند و با این نگاه كاار
هنر را اعمال آگاهي به دنیاا و ویژگاي منحصار باه لارد انساان مايداناد(درانتي)1393 ،س
محمدتاقي ایمان در كتا «روششاناسي تحقیاقات كیفي» بر اساس دیادگاه دالاي()Daly
به ذكر مافاهیم كلیااد پاژوهااش پادیدارشناااسانه ميپاردازد كاه عاابارتند از :نگاارش
طابیعي ( ،)natural attitudeقاصدیال ( ،)intentionalityواقااعیل مفاروش شاده
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( )taken-for grantedبیناذهنیتي( ،)intersubjectivityدرگیر شدن با جهان ،مخزن
معرلاال ( )stock of knowledgeسااننبنااد هااا ( ،)typificationsدشااوار شاادن
( ،)problematicماهیل واقعیل عیني()the nature of objective realityس
روش پژوهش پدیدارشناسی بر اساس الگوی ماکس الگوی ون منن در ایـن
پژوهش
ون منن در كتا پژوهش دربارة تاجربة زیساته ()Researching Lived Experience
كه مبنا راهکارها پیشنهاد او برا اجرا یک پژوهش پدیدارشناختي اسل ،برا انجام
هر پژوهش پدیدارشناسانه شش گام اصلي توصیه ميكند كه هر گام در لصل مستقلي از این
اثر توضیح داده شده اسلس این گامها به ترتیب عبارتناد از« :رو آوردن باه ماهیال تجرباة
زیسته» (« ،)Turning to the Nature of Lived Experienceبررسي تجربه به
همان شاکل كاه زیساته شاده» ()Investigating Experience as We Live It
«تاحالایااال داده هاااا بااه كاماااک تااماااالت پادیادارشانااخاتاااي هارماونایکاااي»
(« ،)Hermeneutic Phenomenological Reflectionنگاارش پدیدارشاناختي
هرمااانوتیکي» (« ،)Hermeneutic Phenomenological Writingحفااا ارتباااب
مساتمر و قااو باا پدیاده» (،)Maintaining a Strong and Oriented Relation
« برقااارار تاعااااادلي در بالااال بااا در نظااار گارلاااتن همااازمان كلااایل و اجااازا آن»
)(Balancing the Research Context by Considering Parts and Whole
پژوهشگر در این مسیر ميكوشد به آن چه كه الراد «واقعا» تجربه ميكنناد دسال یابادس ون
منن كه از مروجان پدیدارشناسي هرمنوتیک اسل ،پاژوهش پدیدارشناساانه را تحقیقاي پویاا
قلمداد ميكند كه در آن مجموعها از لعالیلها تحقیقاتي ،در یک ارتباب متقابال و حالال
رلل و برگشتي انجام ميشوندس
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نمودار  -2نمودار نمونههای این پژوهش

(مأخذ :نگارنده)

جامعۀ آماری و روش نمونهگیری در این پژوهش
نمونهگیر در پژوهشها كیفي و در پژوهش پدیدارشناختي ،هدلمند اسلس «در تحقیق
پدیدارشناختي از راهبرد هدلمند یا معیارمحور جهل گزینش نمونهها و واحادها ماورد نظار
(تجربهها زیسته) استفاده ميشود این راهبرد الراد را برحسب دانش خاص آنهاا در ماورد
پدیدة تحل بررسي برا مشاركل در تحقیق انتخا ميكنادس»(محمادپور) ،284 :1389 ،س
در «نمونهگیر با حداكثر تنوع»( )Maximum Variation Samplingتاالش ميشاود
بیشترین تنوع در نمونهها باشد و هدف این اسل بیشترین دادهها ممکان حاصال شاودس در
«نمونااهگیر گلولااهبرلي»( )Snowballing Samplingاز گااروه هاادف باارا یااالتن
نمونهها بیشتر استفاده ميشود(منصوریان)1394 ،س ما نیز در این پژوهش برا واژة نمونه از
مشاركلكننده استفاده ميكنیمس نمونهها این پژوهش به دقل و دشوار از میان گردشگران
ایراني و غیرایراني در دو گروه هدلمند و در دسترس انتخا شدهاند4س
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روشتجزیه و تحلیلدادهها در پژوهش پدیدارشناسی
پس از ثبل و ضبط دادهها ،نوبل به مرحلة تفسیر كردن ،تجزیه و تحلیل دادهها ميرسادس
انسانها در زندگي روزمره حتي اگر بخواهند با دیگران ارتباب برقرار كنند باید به تبیین معنا
مورد نظرشان از الفاظ بپاردازند در واق معنا هر گفته را ميتاوان باا یاالتن قصاد و نیال
گوینده تعیین كرد و برا دسل یالتن به این معاني نایازمند تفسیر هساتیم (الیاس)1385 ،س
تفسایر كردن مهمترین مرحلة پژوهااش پدیدارشناااسانه اسال چناانكاه دیویاد سیمااون
( )David Seamonیکي از شرایط معاتبر بودن این نوع پژوهش را تناساب تفاسیر ميداند
و این بدان معناسل كه باید تناساب و تناظر دقیاقي بین تجرباه ،بیاان و تفساایر حاصال از
وجود داشاته باشاد و هنگاام بیاان و نگااارش باه صاورت نظار هام دقیااق بیاان شاود
()Seamon, 2000س یکي از نکات بسیار مهم در مرحلة تفسیر ،در نظار گارلتن تحلیال و
تفسیر دادهها به عنوان تركیبي از القها دیاد میاان مشااركلكننادگان و پژوهشاگر اسال
(ایمان) ،1391 ،س در این پاژوهش ،تجزیاه و تحلیال دادههاا باه شاکل تحلیلاي و تفسایر
پدیدارشااناختي ( )Interpretative Phenomenological Analysisو باار اساااس
روشها متداول تحلیل در مطالعات كیفي انجام شده اسلس
مبانی نظری ،مطالعات و یافتهها:
پدیدارشناسی و مسائل اصلی آن
واژة پدیدارشناسااي( )phenomenologyمركااب از دو واژة ( phainomenonبااه
معنا پدیادار) و  logosدر زباان یونااني اسالس آنادره دارتیاک در كتاا «پدیدارشناساي
چیسل؟» دربارة معنا پدیدارشناسي مينویسد« :پدیدارشناسي عبارت از مطالعاة یاا شاناخل
پدیدار اسل چون هر چیز كه ظاهر ميشود ،پدیادار اسالس قلمارو پدیدارشناساي در عمال
نامحدود اسل و نميتوان آن را در محدوده علام خاصاي قارار دادس»(دارتیاک :1376 ،ص )3
لرهنک انگلیسي آكسفورد نیز پدیدارشناسي را به عنوان شااخها از علام هساتيشناساي یاا
شاخها از علم كه پدیدارها را توصیف و طبقهبند ميكند تعریف كرده اسلس «پدیدارشناسي
به معنا تحل اللفظياش ،شناخل یا بررسي «پدیدارها»سل :شاناخل نمودهاا چیزهاا ،یاا
چیزها آنچنان كه در تجربة ما نمودار ميشوندس»(اسمیل )13 :1393 ،پدیدارشناسي ميكوشاد
ساختار انواع گوناگون تجربه را بررسي كند این انواع طیف وسیعي از لعالیلها مختلف مانند
ادراک( )perceptionاندیشیدن ،یادآور  ،تخیل ،عاطفه ،میل ،اراده ،آگاهي جسماني یا بدن-

 /32ژپوهشاهی فلسفی ،سال  ،11بهار و تابستان  ،96شماره 20

آگاهي ،علم بدنمندانه( )embodiedو لعالیل اجتماعي از جمله لعالیل زباني در بر ميگیردس
ایاان اکشااکال مختلااف و متعاادد تجربااه ،یااک ویژگااي مشااترک دارنااد و آن قصاادیل
( )intentionalityاسل به این معنا كه رو به چیز دارندس آگاهي به تنهایي بيمعناسل و
آگاهي ،همواره آگاهي از امر  ،چیز یا دربارة آن چیز اسلس از آنجا كه ساختار آگاهي كاامال
قصد اسل ،دربردارندة اشکال متعدد از تجرباه اسال و بار هماین اسااس پدیدارشناساي
شرحي عمیق و چندوجهي از موضوعات مختلفي ارائه ميكند كه اسمیل ایانچناین آنهاا را
دسته بند كرده اسل :زمانآگاهي( ،)Temporal awarenessمکانآگاهي ،توجه ،آگااهي
از تجربة خودمان ،وقوف نسبل به خود ،خود در نقشها گوناگون ،عمل بدنمندانه ،مقصاود
یااا قصااد در عماال ،آگاااهي از اشااخاص دیگاار ،یگااانگي لاارد بااا خااود ،بیناسااوبژكیتویته
( )Intersubjectivityیعني رسیدن به توالق بیناالذهاني باا ادراک الاراد دیگار ،جمعیال
( ،)collectivityیا اشتراک اسل ،تعامل اجتماعي و در نهایل آخرین موضوعي كه ميتاوان
از آن نام برد ،لعالیل روزماره در زیسال جهاان( )Life worldپیراماونماان اسال (یعناي
پدیدارشناسي به لعالیلها روزمره در لرهنکها خاص توجه دارد و در صدد یالتن توصیف
و لهم آنهاسل)س توصیفي كه هایدگر از زیسلجهان ارائه ميدهد توصیفي التفاتي اسلس «در
چهارچو این توصیف هستومندها از آن حی كه در حیطة التفاتها ،اهداف و اغراش دازاین
قرار دارند ،شناخته ميشوندس»(خاتمي) ،237 ،1387 ،س
تجربۀ زیسته و جایگاهش در پدیدارشناسی ون منن
نکتة بسیار مهم در پدیدارشناسي ایان اسال اگار بخاواهیم از بیانش پیشاین()a priori
پدیدارشناسانه سخن بگوییم این بینش تنها به پدیدارهایي مربوب اسل كاه لقاط و صارلاز از
طریق "تجربه" بر شخو معلوم ميشوند اما این بینش پیشین نه از راه تفکر محض بلکاه از
طریق شهود غیرحساي كاه هوسارل آن را «شاهود مقاولي» ماينامیاد باه دسال مايآیاد
(اسپیگلبرگ)1392 ،س ون منن دربارة جایگاه تجربه در پدیدارشناسي بار ایان نظار اسال كاه
اساسا پدیدارشناسي ميكوشد به درک عمیقتر ماهیل یا معنا تجربهها روزمرة انساانهاا
دسل یابدس هر چیز كه خود را در عرصاة آگااهي نمایاان مايساازد باه طاور باالقوه بارا
پدیدارشناسي جالب اسل ،خواه چیز واقعي باشد یا تخیلي ،بهطور تجربي سنجش پذیر باشاد
یا بهصورت ذهني حس شودس آگاهي تنها ابزار دسترسي اسل كه انسانهاا نسابل باه جهاان
دارند(محمدپور :1389 ،الف)س ونمنن تأكید ميكند كه تجربة تنها كالي نیسل و ایان تجرباه
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نیازمند تفسیر و تشریح اسلس تفسیر و تجربه دوسویة مالزم پژوهش پدیدارشناسانه هستندس او
در آثار خود از مفهوم زیسلجهان( )Life-worldیاد ميكند كه به معنا دنیایي متشاکل از
تجربهها زیسته اسل كه از تجربهها روزمره لرد در ارتبااب باا موضاوعات تشاکیل شاده
اسلس هم نین بر این نظر اسل ما بيآنکه بخواهیم یاا عماد در كاار باشاد مادام در حاال
مفهومساز و مفهومپرداز هستیم و این امر در چهار قلمرو بادنِ زیساته(،)Lived Body
زماانِ زیساته( ،)Lived Timeلضاا زیساته( )Lived Spaceو رواباطِ انسااني زیساته
( )Lived Human Relationsرخ ميدهد(منصوریان)1393 ،س نکتة بسیار مهمي كه بایاد
مد نظر داشل این اسل كه در پدیدارشناسي معاصر هیچ واقعیل مساتقل یاا عیناي خاارج از
انسان وجود ندارد تنها آن چیز وجود دارد كه از تجربه و معاني انساانها برمايخیازدس ایان
بدان معناسل كه تجربة ذهني با ابژة عیني پیوند ميخورد و واقعیل موردنظر شخو را ميسازدس

تجربه زیباشناختی()Aesthetics experience
اروین پانولسکي( )1968-1892( )Erwin panofskyمورخ مشهور تارین هنر بار ایان
نظر اسل كه انسان ميتواند هر امر را ،چه طبیعي و چه مصانوع ،باه نحاو زیباشناساانها
تجربه كند(یانک)1387 ،س تجربة زیباشناختي یکي از حوزههایي اسل كه زیباشناسي به عنوان
یک شاخه از دانش به آن ميپردازدس زیباشناسي هر گاه باه منزلاة پاژوهش درباارة برخاي از
تجربهها مشخو یا حاللها روحي معین – خواه نحوهها نگرش ،ادراكاات ،عواطاف و
خواه اعمال -تلقي شود ،در پي این اسل كه یک حالل روحي یا لعالیل ذهني در چه حالل یا
در چه زماني لعالیال زیباشاناختي باه شامار مايآید(لوینساون ،گاایر)1387 ،س بارا تجرباة
زیباشناختي دو مبنا قائل ميشوند :گزینش آگاهانه و الهامس از تجربة زیباایي شاناختي تعااریف
مختلفي شده اسل مانند :صورتي نرم و لطیف ،شور و هیجان آمیخته با آرامش ،عاطفة مالیام
و غیرهس نوئل كارول بر این نظر اسل كه با آمیزش مفاهیم بيغرضي و همدلي در این دیدگاه
اشکاالتي دربارة بسیار از آثار هنر پیش ميآید(نوئل كارول)1387 ،س باا ایانكاه در قارن
بیستم تعبیرها و برداشلها متنوعي از تجربة زیباشناختي وجود داشل اماا مايتاوان گفال
محور اصلي تحلیلها ،لاعل تجربه و دریالل مخاطب اسلس باه هماین خااطر بخاش اعظام
لیلسولان در تجربة زیباشناختي تأكید را نه بر خالق اثر هنر بلکه بر مخاطاب مايگذارناد و
تجربة زیباشناختي را تجربة مخاطب اثر هنر ميدانندس این بادان معناسال كاه مخاطاب در
مواجه با اثر هنر حالل ویژها ميیابد كه ميتاوان آن را باه ناوعي تأمال و مراقباه تعبیار
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كرد(رامین)1390 ،س
ویژگیهای زیباشناختی()Aesthetics properties
دبني تاونزند بر این نظر اسل كه ویژگيها زیباشناختي ارتباب وثیقي با نظریاههاا ذات-
گرایانة هنر دارندس اما نکته اینجاسل كاه گااهي یاک ویژگاي در یاک اثار منجار باه تجرباة
زیباشناختي ميشود و همان ویژگي در اثر دیگر این تجربه را به هماراه نمايآوردس كیفیالهاا
زیباشناختي( )Aesthetics qualitiesمعموالز كیفیالهاایي هساتند نظیار زیباایي ،لطالال،
آراستگي ،شکوهمند  ،واالیاي 5و از ایان قبیال اماا خصوصایات اصالي عاطفاة زیباشاناختي
( )Aesthetics emotionعبارتسل از لذتبخش بودن ،مالیم و آمیختاه باا تأمال و تعماق
بودن و مرتبط بودن با نوآور  ،امور شکوهمند و خوش نماس در واق باه ایان ترتیاب اسال كاه
شخو مثال از طریق مشاهدة عناصر زیباشناسانه در امر خاص ،چیزهایي از قبیال نشااب ،یاا
آرامش ،مالل و اندوه ،حركل یا سکون ،زمختي ،وضوح و شفالیل ،احساسات لطیف و مالیم یاا
شوخ طبعي ،بهجل آلریني یا اضطرا را تجربه ميكندس البته دایانه كالینسن بر ایان نکتاه هام
اشاره ميكند كه این بدان معنا نیسل كه «تجربة زیباشناختي» ميتواند كامال به سان امر ذاتا
حسي متمایز گرددس چنین جم بند ميكنیم كه هر چند عزیملگاه تجربة زیباشاناختي حاواس
اسل ،اما هرگز با آن پایان نميپذیردس نکتة دیگر این اسل كه ادراک زیباشاناختي ادراک جنباه-
ها معیني از متعلکق ادراک اسلس این بدان معني اسل كه حااالت مشخصاي وجاود دارناد كاه
ميتوان آنها را در یک گروه و تحل عنوان قدر مشترکها تجرباة زیباشاناختي طبقاهبناد
كردس از مجموع نظرات اندیشمندان درباره این موضوع ميتوان چنین برداشال كارد كاه تجرباة
زیباشنااختي اگر در بهترین حالتش اتفاق بیفتد تجربها كامال شورانگایز اسل و ميتواند ذهان
یا مخیلة آدمي را در بر بگیردس نتیجة چنین لرایند ایان اسال كاه ایان تجرباه مايتواناد باه
صاحبش لذت( )delightو شناخل( )knowledgeبدهد(كالینسان)53 :1385 ،س جاان دیاویي
( )1959-1852( )John Deweyدر كتا «هنر به منزلة تجربه» تفاوت بنیادین باین تجرباة
زیباشناختي و تجرباة عقالناي را حاصال تفااوت در ماواد آنهاا مايدانادس «مشخصاة تجرباة
زیباشناختي تبدیل مقاومل و تنشها ،تبدیل هیجانهایي كه لاينفساه وسوساة گریاز و تغییار
مسیرد دارند ،به حركتي اسل رو به انتهایي لراگیر و تکمیل كنندهس»(دیویي )90 ،1391 ،مایکال
دولرن یکي از برجستهترین چهرهها پدیدارشناسي كالسیک اسل كه پدیدارشناساي هوسارلي
را به تجربة زیباشناختي تسر دادس دولرن بر این نظر اسال كاه رابطاة باین زیباایي و تجرباة
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زیباشناختي رابطة تضایف اسل و هرگز نميتوان آن دو را از هم جدا كارد باه ایان ترتیاب كاه
تجربة زیباشناختي به زیبایي قوام ميدهدس نکتة بسیار مهمي كه بایاد باه آن توجاه داشال ایان
اسل كه دولرن تجربة زیباشناختي را تجربة «ناظر» ميداند و نه تجربة خالق اثر هنر  .به زعم
او تجربة ناظر اثر هنر اسل كه به درک اثر هنر منجر ميشود .دولرن بر ایان نکتاه اصارار
دارد كه تجربة آلریننده و بیننده در سطحي عمیقتر نه تنها از هم جدا نیستند بلکه كامال با هام
در ارتباباند و این ارتباب به این شکل اتفاق ميالتد كه آلریننده وقتاي اثارش را ميآلریناد باه
بینندة آن اثر تبدیل ميشود و بیننده وقتي عمال هنرمناد را در اثار هنار تشاخیو ميدهاد،
خودش را با او متحد و یکي ميكندس او اصطالح «تجرباة زیباشاناختي» را بارا تجرباة بینناده
بهكار ميبرد و تأكید ميكند كه این تنها نوع و شکل تجربة زیباشاناختي نیسالس بارا او اباژة
زیبایيشناختي اثر هنر ا اسل كه درک ميشود و ایان لرایناد ادراک كلیاد بارا تعریاف
وضعیل هستيشناختي آن در اختیار ما قرار ميدهدس دولرن بر این نظر اسل كه به جاا آنكاه
در پي یالتن مفهوم زیبایي باشیم بهتر اسل به زیباشناسي آلرینش آن اثار یاا چگاونگي پدیادار
شدنش كه همان تجربة زیباشناختي اسال توجاه كنایم()Dufrenne, 1973: 41-59س باا
توجه به تأكید دولرن در كتا «پدیدارشناسي تجربة زیباشناختي» بر این كه تجربة مد نظار ناه
تجربة خالق اثر هنر بلکه تجربة مخاطب اسلس لیلسولان برجستة دیگر از لرمالیسلها
روسي گرلته تا پدیدارشناسان و نشانهشناسان به رابطة مخاطب با اثر هنر بیش از رابطهاش باا
آلرینندة آن توجه كردهاند(احمد )1384 ،س هم نین «علم پدیدارشناسي نیز تأكید ميكند كاه در
اثر هنر – بر خالف متعلق غیر زیباشناختي -تمامیل تجربة زیستة التفاتي ،یعني هماان عاالم
هنرمند به بیان در ميآیدس با این حال ،با عینيساز ِ زیباشناختي اسل كاه اثار هنار  ،انضاامي
بودنش را به دسل ميآوردس»(ریتر )68 :1389 ،ما هم بر این موضوع اصرار ميورزیم كه در ایان
پژوهش تجربة مخاطب اثر هنر یعني تجربة زیباشناختي مشااركلكنندگان از بناا معماراناة
نقشجهان مد نظر این پژوهش اسلس
معماری و رابطهاش با پدیدارشناسی
اساس پدیدارشناسي بازگشل به سو اصل چیزها و توجه به زیسل ا جهان اسالس نکتاة
اصلي در رویکرد پدیدارشناسانه به ویژه در معمار این اسل كه مردم و محیط كامال در هام
تنیدهاند و هر یک ،دیگر را به وجود ميآورند مردم موجوداتي هساتند كاه اعماال ،رلتاار و
شناخلها شان در محیط و مکان (معمار ) متحقق مايشاودس «تیماوتي كايس كیساي» در
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مدخل پدیدارشناسي معمار  ،متعلق به دائرهالعمارف پدیدارشناساي ،بار ایان نظار اسال كاه
معمار چیز بیشتر از سرپناه اسل این بدان معناسل كه ساختمانها شایوههاایي خااص از
ادراک كردن و ارزشگذار جهان را سبب ميشوندس از طرلي كااركرد اجتمااعي تزییناات باه
عنوان امر كه الزمة ابعاد مختلف زندگي طبیعي ،اجتماعي و لرهنگي انسانهاسال در نظار
گرلته ميشود و دیگر چنانکه در نگاه لرمالیسلها بود جرم و گناه محساو نمايشاودس ایان
همان چیز اسل كه پدیدارشناسي معماار تاالش مايكناد آن را توصایف كناد( Sepp,

 )2010نکتة بسیار مهم در پدیدارشناسي به طور كلي و در پدیدارشناسي معمار بهطور ویژه
این اسل كه خبر از دوگانهانگار ( )dualismدكارتي یعني جدایي بین لاعلها شناسایي
(سوژهها) و موضوعها شناسایي (ابژهها) نیسل ،بلکه آنها در وحادت و یگاانگي كامال باا
یکدیگر در نظر گرلته ميشوند(شیراز )1393 ،س پدیدارشناساي در معماار مساتلزم تاوجهي
عمیق به چگونگي ساخته شدن چیزهاسل و نه تنها به مطالعة عناصر پایها معماار (كاف،
دیوار ،سقف ،الق و كرانه وسسس) ميپردازد بلکه توجهي دوباره به كیفیات حسي ماواد و مصاالح،
نور داردس بیشتر مطالعات در حوزة مکان بر نگاه بیروني به مکان متمركز اسلس این پژوهش در
حوزة معمار بر زمان زیسته ( )Time-livedو لضا زیسته ( )Space-livedتأكید دارد و
آن را به عنوان خاستگاهي در نظر ميگیرد كه مکان را به عنوان عزیمتگاه للسفي قرار ماي-
دهد و اندیشهها مدرنیسلها را كه در مطالعات مرباوب باه معماار صارلا بار روشهاا
تاریخي اصرار ميورزند ،رد ميكند()Embree, 1997س
یافتههای میدانی
در این بخش كه مقوالت اصلي باز هم بر اساس عنوان اصلي پژوهش استخراج شدهاناد،
در پي این بودیم كه كه هنگامي كه مردم از ادراكشاان از مفهاوم زیباایي بار اسااس تجرباة
زیستهشان از میدان نقشجهان سخن ميگویناد ،چگوناه آن را توصایف مايكنناد؟ و اساساا
مفهوم زیبایي برا مردم چیسل؟ و از چه مؤلفههایي تشاکیل شاده اسال؟ بارا ایان كاار
پژوهشگر از دو گروه مشاركلكننده ا نمونه ا استفاده كارده اسال و حاصال آن بایش از 80
هزار واژة گفلوگو خارجنویسي شده اسلس در نهایل اینكه پژوهش پدیدارشاناختي اساساا
با معنا و تجربه در ذهن الراد پیوند خورده اسل و پدیدارشناس ميكوشد تا معنا ذهني مردم
را بر اساس واقعیل و تجربة زیستهشان نه بر اساس مفاهیم صرف ،جم آور  ،درک و طبقه-
بند كند زیرا این رهگذر اسل كه ميتوان به بیناذهنیل و درک مشترک و متقابل رسیدس
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یافتههای میدانی پس از انجام و خارجنویسی و تحلیل گفتوگوها:
مهمترین مؤلفههای استخراجی از پژوهش
پس از انجام گفلوگوها و خارجنویسي آنها ،بر اساس روش پژوهش ونمانن نوبال باه
تجزیه و تحلیل دادهها رسیدس همانطور كه در بخش مقدمة مقالاه ذكار شاد ،الاراد ادراک و
تجربة زیباشناختيشان را با  30مقوله توضیح ميدهند ،اما از بین آنها در مرحلاة تحلیال باه
 16مقولة اصلي رسیدیم كه در بین اكثر نمونهها مشترک بودس در ادامه این  16مؤلفه را كه بر
اساس تجربة الراد شکل گرلته و منجر به صورتبند مفهوم زیبایي شده اسل ،باه تفکیاک
شرح و سپس بر رو نمودار ارائه ميكنیمس این مؤلفهها حاصل از بخش میداني كامال تأیید
كنندة یالتهها بخش نظر پژوهش هستندس
1ـ نقش مکان در تجربۀ زیباشناختی
از خالل گفلوگوهایي با كه مشاركلكنندگان داشاتم هنگاامي كاه آنهاا مايخواساتند
ادراکشان را از مفهوم زیبایي میدان نقشجهان شرح دهند بر «مکانیل» میدان تأكیاد ماي-
كردند ،البته این تأكید بیش از آن كه بر مکان باشد بر پدیدار مکان برا آنها بودس با اینهمه
مي توان گفل مکان نه امر بیرون از ما ،بلکه بعد از وجود ماسل كه بدون آن نمايتاوانیم
شناخل روشني «از خود» داشته باشیمس و این مورد بود كه لیلسولان و اندیشمندان معمار
نیز آن را تأیید كردند ،هنگامي كه از مکان ساخن مايگاوییم منظاور «كلیتاي اسال كاه از
چیزها عیني دارا مصالح ماد  ،شکل ،بالل و رنک ساخته شده اسالس ایان چیزهاا یاک
«خصلل محیطي» را تعیین ميكنند كه اساس مکان اسلس كل مکان دارا یک خصالل یاا
جو اسلس یک مکان از این رو پدیدار كیفي و «كلي» اسل كه نميتوانیم آن را به هیچیاک
از خصوصیاتش ،مثال نسبلها لضایي ،بدون از دسل دادن ماهیل عیني آن لرو بکااهیمس»
(نوربرگ -شولتز )17 :1388 ،مکان بخشي از وجود انسان اسال و هنگاامي كاه از اصاطالح
«لضا وجود » استفاده ميكنیم به این معناسل كه مکان به قدر با هویل انسان عجاین
اسل كه تصور «بيمکاني» برا انسان باا «بايمعناایي» قارین اسالس زیسال-جهاان ماا
مجموعهاییسل از مردم ،حیوانات ،گلها ،درختان ،جنگلها ،سنک ،زمین ،لصول ،باد و بااران،
مه و مِه ،خورشید و ستارهها ،ابرها و دریا ،شب و روز ،آ و خاک ،شهرها ،خیابانها و خانههاا
و اسبا شان و حتي پدیدارها نامحساوستار مانناد احساساات و عواطاف كاه آنهاا در
تمامیلشان با مفهوم مکان پیوسته و در همتنیده هستندس هم نین مکان بستر اسل بارا
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تجلي سازهها لرهنگي ،اجتماعي ،اقتصاد  ،سیاسي كه هویل لرد و جمعي الراد را ماي-
سازدس زیسل -جهان ما از مجموعها پدیدارها عیني و پدیدارها نامحسوستر هم ون
احساسات تشکیل شده اسلس مجموعة این پدیدارها به طور كلي در نسبل با مکان و در مکان
اتفاق ميالتندس هنگامي كه در این پژوهش به سراغ الاراد مختلاف رلاتم تاا از آنهاا درباارة
تجربة زیباشناختيشان از میدان نقشجهان بپرسم آنها این تجربه را با مفهاوم مکاان پیوناد
ميزدندس پیش از همه مکان برا آنها محل سکونل 6بودس از یکسو زیسل-جهان پی یدگي
غیرقابل انکار با مفهوم مکان به عنوان سازندة شاكلهها لرد و اجتماعي دارد و از دیگار
سو معمار پیوند وثیقي با مکان چه در معنا كمي و چه در معنا كیفي آن دارد ،از ایان رو
مفهوم مکان اصليترین و كليترین مقولهایسل كه در این پژوهش از تجربة زیباشناختي الراد
استخراج شدس به عبارت دیگر آنها وقتي ميخواستند دربارة زیبایي میدان نقش جهان ساخن
بگویند ابتدا بر میدان به عنوان مکاني برا سکونل تأكید ميكنند ،مکاني كه سازندة هویال
لرد و اجتماعي آنها بودس در نگاه مشاركلكنندگان این پژوهش ،مکان عرصة دروني تاوأم
با همدر و همدلي اسل كه در آن شخو به عنوان یک لرد خارجي و بیروناي ،مايكوشاد
مکان را درک و با آن ارتباب برقرار كندس چناین تجرباها مساتلزم عالقاه ،همادلي و توجاه
صمیمانه و صادقانه به مکان اسلس مشاركلكنندگان در توصیف ادراک زیبایيشان با مادام از
واژه و مفهوم مکان استفاده ميكردندس
نمودار 3ـ نقش مکان در تجربۀ زیباشناختی
مکان سکنی گزیدن

مکانی برای تجلی سازههای فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی

میدان نقش جهان،
مکانی برای تجربه
زیباشناختی

مکان احساس تعلق و راحتی

(مأخذ :نگارنده)

میدان ،مکانی که بخش مهمی از زیست جهان ما را
تشکیل میدهد
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2ـ مکان ،نقطۀ کانونی :محصوریت و مرکزیت و تجربۀ زیباشناختی
در این پژوهش ،بخشي از تجربة زیستة مشاركلكنندگان از زیبایيِ میدان نقشجهان ،باه
محصوریل و مركزیل و ارتباب درون -بیرون به عنوان نخستین شاخصهها لضاا واقعاي
وابسته اسلس مشاركلكنندگان به این اشاره ميكردند كه وقتي از لضاها بیروني تنک ،بسته
و تاریک ،ناگهان وارد لضایي محصور و در عینحال گسترده ميشوند كه كامال گشاده اسال
برایشان انبساب خاطر به همراه ميآوردس میدان نقشجهان نه تنها نقطة كانوني محیط اطاراف
خود بلکه نقطة كانوني شهر جدید صفو به حسا ميآمد و هنوز هام در شهرسااز جدیاد
كانوني بودن خود را حفا كرده اسلس این نکته هم در مطالعات نظر مربوب به مکاان آماده
بودس چنانكه هر حصار به یک مركز تبدیل ميشود و ممکان اسال نقطاة كاانوني محایط
اطراف خود باشد(پرتو )1387 ،س الراد محصوریل ،مركزیل ،گشادگي و انبسااب را در ادراک-
شان از زیبایي میدان نقش مؤثر ميدانستندس
عکس 1ـ مکانیت میدان نقش جهان

(عکاس :مهد آذربایجاني)

3ـ معماری چندحسی و تجربۀ زیباشناختی
پاالسما خاطر نشان ميكند كه تجربة معمار صرلا ریشاه در تصااویر شابکیها یعناي
بینایي ندارد بلکه مبتني بر مواجههها و همراهيها تمام حواس اسلس این امکاانِ كانش در
لضا ،معمار را از انواع دیگر هنرها جدا ميسازدس در بازارها ایراناي ماا بوهاا مخلتفاي را
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تجربه ميكنیم «و از قلمرو به قلمرو دیگر وارد ميشاویمس هار تیم اه و راساتها عطار و
رایحة خاص خود را داراسلس عطر راستة عطاران كامال متمایز از راستة پنبهلروشان اسالس ماا
از میان قلمروها متفاوت رایحهها ميگذریم و حس مکان و لضا متمایز را ادراک ماي-
كنیمس چه بسا پیش از آنكه با چشم ورودمان را به تیم ها دیگر ببینیم ،با دماغماان رایحاة
آن را استشمام كنیمس چشم شاید كه به جهل درگیر ذهن ورود به قلمرو بویاایي متفااوت را
نبیند ،اما بیني به ناگزیر آن را ميشوندس»(شیراز )39 ،1389 ،س در این پژوهش دریاالتیم كاه
ادراک زیبایي از میدان برا مشاركلكنندگان صرلا با بینایي آنها مرتبط نیسل ،بلکه انسان-
ها با تمام حواسشان با میدان ارتباب برقرار ميكنند و از این رهگذر تجربة زیباشاناختيشاان
شکل ميگیردس آنها نه تنها موسیقي طبیعي میدان را كه صدا اسابهاا و درشاکه ،صادا
بازار مسگرها ،صدا اذان و حتي همهمه و ازدحام خودشان ميشنوند ،بلکه میدان برا آن-
ها تداعي سازها خاص ،دستگاهها موسیقي و آواز نیز هسلس آنها با بویایيشان معنایي
از زیبایي میدان ميسازند ،بو بازارها هزارتو میدان ،بو گز ،بو ادویه ،پولک و نباات،
لرني و شیره ،بریاني ،حتي بو پارچهلروشيها ،دمپایيلروشيهاا ،باو سافیدآ و صاابون
بو مس و آهن و بو تن اسبهاس بوها خاطرات عمیقي برا آنها رقم ميزند كه مرزهاا
زماني را بر ميدارد و سبب ميشود شاعر هفتاد ساله خودش را كناار ماادربزرگش در حاال
قدم زدن در بازار ادویهلروشها ببیندس الراد میادان و بخاشهاایش را لماس مايكنناد ،رو
چمنهایش مينشینند ،دسل در آ حوش میدان ميزنندس المسه عهدهدار بخشاي از معناا
زیبایي اسلس مشاركلكنندگان در میدان غذاها ،شیرینيها ،نوشیدنيها مخصوص این شاهر
را ميخورند و چشایي شان نیز با میدان پیوند خورده اسلس معمار چناد حساي میادان نقاشِ
جهان تمام حواس مشاركلكنندگان را خود مشغول ميكند و تجربة زیباشناختيشاان را قاوام
ميبخشدس
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نمودار 4ـ معماری چندحسی و تجربۀ زیباشناختی

(مأخذ :نگارنده)
عکس 2ـ معماری چندحسی

4ـ ترکیب زیبایی طبیعی و مصنوع و تجربۀ زیباشناختی
در تجربة زیباشناختي الراد از میدان نقشجهان ،تركیب زیبایي طبیعاي باا زیباایي مصانوع نقاش
برجستها داردس به طور ویژه چندین نفر از تركیب آسمان و كادر كه میدان با آسامان مايبنادد یااد
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كردند ،چند نفر دیگر به تركیب نورها مختلف در روز و شب ،تركیاب مااه و خورشاید اشااره كردنادس
ویژگي میدان نقشجهان به عنوان یک بنا مصنوع این اسل كاه توانساته بخشاي از زیباایش را در
كنش با طبیعل بسازدس در تجربیات زیستة چند نفر از مشااركلكنندگان ایان پاژوهش ،هنگاامي كاه
ميخواستند از عمیقترین لحظات زیباشناسانها كه در میدان تجربه كردند ،ساخن بگویناد ،باه طاور
ویژه از لحظاتي یاد ميكردند كه لصول بر میدان گذر ميكنند ،از اوقاتي كه باران و برف ،باا میادان و
عناصرش تركیب ميشودس
نمودار 5ـ ترکیب زیبایی طبیعی و مصنوع

(مأخذ :نگارنده)

5ـ تجربۀ زیباشناختی و معیارهای کهن زیبایی
برخي از الراد در توصیف ادراکشان از زیبایي میدان نقشجهان ،بر معیارها كهان زیباایي در
هنر و معمار یعني تناسب ،هماهنگي و هارموني تأكید ميكردند و این معیارها را دلیل اصلي پدیاد
آمدن تجربة زیباشناختيشان از میدان توصیف ميكردندس هم نین منحنيها متعدد در یک كاادر
مستطیل ،منحنيهایي كه به زعم برخي از مشاركلكنندگان با حکمل و للسفة لیثااغورثي و نگااه
گذشتگان پیوند دارد ،یکي از دالیل تجربة زیبایي مردم در میدان نقشجهان اسلسس هم نین بارا
آنها بسیار از جنبهها حکمل و هنر ایراني مثل معمار  ،رقو ساماع و حتاي خوشنویساي در
میدان متبلور شده اسلس از طرلي آنها میدان نقشجهان را در ادامة تجربیات تاریخي بشر بارا
خلق زیبایي معرلي ميكردند ،تجربها كه سیر تکویني و تکاملي داشته و ميتوان ایان مسایر را
در مقایسه با بناها دیگر مشاهده و پیگیر كردس
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نمودار 6ـ تجربۀ زیباشناختی و ارتباط آن با معیارهای کهن

(مأخذ :نگارنده)

 6ـ تجربۀ زیباشناختی ،شاعرانگی ،درک نمادین و شاعرانه از زیبایی میدان
یکي از نکات بسیار جالب در این پژوهااش ارتبااب تجرباة زیباشناااختي الاراد باا درک
شاعرانه از میدان بودس مؤلفها كه البته نه برا تمام مشااركلكننادگان اماا نازد مشااركل-
كنندگان هدلامند بسیار اساسي بودس برخي از الراد زیباایي میدان را مربوب به پدیدار شاعرانه-
اش ميدانستندس آنها میدان را «قالب غزل» توصیف ميكردندس این موضوع وقتي بیشتر مهم
مي شود كه در بخاش نظر پژوهاش نیز شواهاد برا تأییادش وجاود داردس بارا مثاال

جاورج سانتاایانا( )1952-1863( )George Santayanaدر كتاباش با عنوان حس زیابایي
( )1896( )The Sense of Beautyبر این نظر اسل كه بیان همواره متضمن دو امر اسل:
نخسل خود شيء زیباشناسانه و دیگر تداعيهایي كه آن شيء به وجود مايآوردس «تاداعي-
هایي كه ما به شيء لرالکني و آن را چونان كیفیات آن شيء ادراک ميكنیمس باید تأكید كارد
كه شبکة تداعيها هیچ گاه كامال در خالل تجربة بیان شده بر خود آگاهي حاضر نیستندس اگار
چنین بود ،ارزش شيء زیباشناسانه صرلا به تداعيها آن بود و خود آن هایچگااه باه منزلاة
امر بیانگر درک نميشدس»(به نقل از ویلکینساون« )1385 ،معماار باه شاعر تعلاق دارد و
هدف آن كمک به انسان برا باشیدن اسلس»(نوربرگ -شولتز)40 :1388 ،س هایدگر بار ایان
نظر اسل كه شعر به نوعي سازندة ماهیل سکنيگزیادن اسال و از ایان روسال كاه شاعر و
سکني گزیدن یا به تعبیر دیگر شعر و هنر مکان كه همان معماار اسال باا یکادیگر پیوناد
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وثیقي دارندس «شعر خصوصیات پایها وجود را عیني و قابل رویل مي نمایدس معمار نیاز باه
دلیل ماهیل هنر اش ذاتا شاعر اسلس این هنر نیز با سااختن ،كیفیال محایط و معناهاا
درون زیسل جهان را عیني ميكند و مکاني را برا باشیدن شاعرانه خلق ميكندس»(انصاار ،
)61 :1393س موریس مرلوپونتي( )Maurice Merlea-Pontyجهان ادراک را بسیار گسترده
مي داند و آن را نه لقط شامل اعیان طبیعي بلکه دربرگیرندة نقاشي ،قطعات موسیقي ،كتا ها
یا به تعبیر آلمانيها «جهان لرهنک» ميداناد(مرلوپونتي)1391 ،س بارا برخاي از مشااركل-
كنندگان میدان نقشجهان نه تنها تداعيكنندة نوعي شعرگونگي و حتي سبکها و قالبهاا
ادبي اسل بلکه شاعرانگي را در ساخل میدان نقشجهان قابل مشاهده ميدانستند و ایان مؤلفاه
را سازندة تجربة زیباشناختيشان از میدان توصیف ميكردندس برخي میدان را غزل و قصایده و
ترانه و برخي دیگر رباعي توصیف ميكردندس یکي از مشاركلكنندگان شاعرانگي میدان را ناه
حاصل معمار ِ صرف و دقل هندسي و ریاضي مطلق ،بلکه حاصل نگاه شاعرانه ميداندس

7ـ تجربۀ زیباشناختی و استعارهسازی عاطفی از میدان
استعاره یکي از كاربردها گوناگون زبان اسل كاه آنچاه در آن بیاان مايشاود دال بار
معنا واقعي كلمات نیسلس «بنابراین ،ميتوان گفل كه استعاره همان شیوها از سخن گفتن
دربارة چیز از طریق سخن گفتن دربارة چیز دیگر اسلس چناانكاه ماثال كساي گفتاه یاا
نوشته باشد  Xو در نتیجه  Yبه ذهن انتقال یالته باشدس»(لوینساون)120 ،1387 ،س برخاي از
مشاركلكنندگان زیبایي میدان را با استعارهها عاطفيِ انساني نمادساز و درک ميكردنادس
برخي از این مقولهها عبارتند از آرامش ،سادگي ،سکوت ،معناا ،پاذیرا باودن و آغاوش باودن
میدانس الراد اشاره ميكردند كه دلیل زیبایي میدان آرامش ،سادگي و سکوتش اسلس برخي در
میدان به جسلوجو یک معنا سنتيِ گمشده و از دسلرلته در دوران مدرن بودند و برخي
دیگر میدان را آغوشي كه توصیف ميكردند كه پذیراسل و انسانها را به درون خاود دعاوت
ميكندس برخي از الراد هنگام توصیف زیبایي میدان ،آن را با صفات انساني تعریف مايكردنادس
برا مثال مسجد شینلطفاهلل را نماد خضوع ،سردر بازار قیصریه را نماد عظمل ،عاليقااپو را
نماد قدرت توصیف ميكردندس نوعي دیگر از تفکر استعار دربارة زیبایي میدان نقشجهان،
توصیف مید ان به عنوان مکاني اسل كه سه قوا انساني را در قالب سه بنا ،نمادساز كارده
اسلس این سه قوا به ترتیب عبارتند از :نیرو نظم و سیاسي كاه سامبلش عااليقااپو اسال،
دیگر اقتصاد كه نمادش بازار و صاحبان حِرکف مختلاف دور تاا دور میادان هساتند و ساوم
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لرهنک و هنر اسل كه طبیعتا در آن دوره دیني بوده اسل و مسجد جاام عباساي و مساجد
شین لطفاهلل به عنوان نمادها آن هستندس بنابراین یکي از مؤلفهها بسیار اساسي و قاوام-
بخش تجربة زیباشناختي ،برا دستها از مشاركلكنندگان استعارهساز لعال از میدان بودس
نمودار 7ـ تجربۀ زیباشناختی و استعارهسازی

(مأخذ :نگارنده)

8ـ درآمیختگی هنرهای مختلف در میدان و تجربۀ زیباشناختی
برا برخي از مشاركلكنندگان یکي از مؤلفههاا ساازندة ادراک زیباایيشاان ،حضاور
پررنک هنرها مختلف در میدان و خالقیل هنر انساني در برابر عظمل طبیعل اسلس به این
معنا كه شاعر یا نقاش از طبیعل تقلیاد نمايكناد بلکاه جلاو طبیعال مايایساتد و باا آن
زورآزمایي ميكند و آثار هنر خلق ميكندس برخي از مشاركلكنندگان باه ایان نکتاه اشااره
ميكردند كه هنگامي كه به دسلساز بودن میدان مياندیشاند كاه حاصال خالقیال ،ذوق و
سلیقة الراد خاصي در قرن ها پیش با خشل و گل و آجر و بادون امکاناات اسال ،ایان امار
میدان را برایشان زیباتر ميكندس كل بنا میدان نقشجهان هنر اسل و در حاال حاضار هام
هنرها متعدد در میدان حضور دارند و این امار باه زیباایي و پویاایي میادان مايالزایادس
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هم نین اندیشیدن به این موضوع كه در دورة صافویه هنار باا نقاشاي ،معماار  ،قالیباالي،
پارچهبالي ،نگارگر آمیخته بوده و این امر هنوز هم در میدان نقشجهان قابل مشاهده اسل،
یکي از مؤلفهها سازندة تجربة زیباشناختي برخي از مشاركلكنندگان بودس
9ـ میدان نقشجهان ،شهرسازی و تجربۀ زیباشناختی
برا دستها از مشاركلكنندگان جنبهها تولیق میدان در شهرساز بسیار مهام باود،
این كه در آن زمان شهرساز قدیم و جدید – یعني میدان عتیق و میدان نقش جهاان -باه
موازت و كنار هم طراحي خاص شدهاند و نه تنها یکدیگر را دل نميكنند بلکه با هم تعامل و
همزیستي ميكنندس نکتة آخر هم این كه كاربر میدان از ابتدا تفریحاي ،عبااد  ،تجاار و
سیاسي بوده و هنوز هم اینچنین اسل و این به معنا توجه طراحان و سازندگان این میادان
به ابعاد مختلف وجود انسان اسلس اندیشیدن به این عوامل نیاز از مؤلفاههاا ساازندة ادراک
الراد از زیبایي میدان اسلس
10ـ میدان :من ،دیگری ،ما و تجربۀ زیباشناختی
تجربة زیستة مشاركلكنندگان در این پژوهش حاكي از این اسل كاه بخشاي از زیباایي
میدان به شناخل و رابطة آن با منِ واقعيِ خودشان و ارتباب با دیگر مربوب اسالس مکاان و
لضا عواملي در رابطه با منبودگي و دیگربودگي هستند به همین دلیل هم مکانیابي لرد و
جمعي آنجا ممکن ميشود كه مکان به رو دیگر بسته نباشد ،و امکاان تحقاق هار ناوع
رابطها را با دیگر مقدور كندس (ویتاله )1394 ،الراد نه تنها در میدان با خودشان خلوت مي-
كنند و ميتوانند شناختي از خود به دسل آورند بلکه به دیگر نزدیک ميشاوند و او را ماي-
شناسندس عالوه بر اینها میدان عامل شکلگیر ما جمعي و لذت بردن از مفهاوم اتحااد و
عرق مليسلس به عبارت دیگر چنانكه نوئل آرنود ميگوید« :من لضایم ،آنجا كاه هساتمس»
الراد انساني شناخل خود و تعیین و بازیابي هویلشان را وامدار مکان هساتند و نقاشجهاان
مکاني كه نه تنها هویلشان را ميیابند بلکه با خودشان خلوت و مالقات ميكننادس هم ناین
در مکان با دیگر دیدار ميكنند و ما جمعي و عرق مليشان متحقق ميشاود و ایان امار
تجربة زیباشناختيشان را قوام ميبخشدس در مطالعات نظر پژوهش هم این امار تأییاد شادس
«با مجموعة نقشجهان اسل كه هویل ایراني بار دیگر از نامالیمات كثرت تاریخي و تشاتل
احوال به تعین ،وحدت و آرامش ميرسد :روح ایراني در این بستر بار دیگر اعالم هویل ماي-

پدیدارشناسی تجربۀ زیباشناختی مکان 47 /...

كندس»(خاتمي )200 ،1390 ،به عبارتي دیگر ،معمار استعارهها زندگي را وجاود عیناي و
تجسدیالته ميبخشد معمار برا تصاویر و ایدههاا زنادگي واقعیال خاارجي مايساازدس
ساختمانها ،شهرها ،جریان بدون شکل واقعیل را ساماندهي و قابل درک ميكنناد در ایان
لرایند ما آنها را به خاطر ميسپاریم و در زنجیرها از لرهنک خود و دیگر را معنادار ماي-
كنیم()Pallasma, 2006س میدان نقشجهان برا الراد مکاني اسل كه در عین حفا من،
لردیل و یگانگي الراد ،آنها را به یک ما جمعي ارتقا ميدهدس این ما ناه لقاط یاک ماا
ایراني و ملي اسل بلکه گاه از این هم لراتر ميرود و تبدیل به ما جهااني مايشاود و ایان
خاصیل میدان نقشجهان و دیگر آثار تاریخي اسل كه از ملیال و قومیال ،زباان و لرهناک
لراتر ميرود و میراث گذشتگان را متعلق به همة انسانها ميكندس این احساس برا برخي از
مشاركلكنندگان تجربة زیباشناختيشان از میدان نقشجهان اسلس برخي از مشاركلكنندگان
غیرایراني از كشورها دیگر ،بر این نظر بودند كه احساس یک ماا جهااني در یاک بساتر
تاریخي بخشي از تجربة زیباشناختي آنها از میدان نقشجهان اسلس برا برخي از اصفهاني-
ها ،تجربة زیبایي میدان با قومیل و اصفهاني باودن و حضاور طاوالني ،زنادگي و كاار در آن
پیوند خاورده اسالس بارا برخاي از مشااركلكننادگان در دساترسِ ایان پاژوهش ،تجرباة
زیباشناختيشان از میدان نقشجهان مربوب به زمان برگزار جشان هاا و اعیااد مثال نیماه
شعبان اسل زماني كه الراد زیاد به قصد یک كار مشترک در میدان جم ميشوند و شاد
ميكنند ،یا هنگامي كه در گذشته میدان محل ایراد خطبهها نماز جمعه بوده و بارا آنهاا
شور و حال انقالبي ایجاد ميكرده اسلس اتحاد یک ما جمعاي بازرگ ،تجرباة زیباشاناختي
برخي از مشاركلكنندگان اسل كه نشانگر پیوند میدان با تارین و نژاد و التخار باه آن اسالس
برا برخي میدان محل همصحبتي و همنشیني با دیگر اسلس برخي از الراد میدان را محل
خلوت كردن با خود ،آشتي كردن با خود ،تماشا و همكالمي با دیگر توصیف ميكنندس برا
برخي تعامل با میدان ،سبب شکلگیر اندیشهورز در با مقوالتي چون تارین ،لرهناک و
هنر اسلس هم نین برا برخي دیگر از الراد ،هنگاميكه از دیگر دربارة زیبایي میدان تأیید
ميگیرند یا میدان را به دیگر نشان ميدهند تجربة زیباشناختيشان بسیار زیباتر ميشودس
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عکس 3ـ میدان و مالقات با خود ،شکلگیری هویت فردی

عکس 4ـ میدان و مالقات با دیگری ،شکلگیری مای جمعی

(عکاس :علي بابایي)

11ـ نقش خاطره در تجربۀ زیباشناختی
برا تعداد از مشاركلكنندگان در پژوهش ،تجربة زیباشناختيشان از میدان در خاطراتشاان
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نشأت گرلته اسلس این خاطرات مربوب باه نخساتین برخاورد الاراد باا میادان ،یاا برجساتهتارین
خاطراتشان از میدان خواه در دوران كودكي یا بزرگسالي ،خواه لرد یا جمعاي اسالس دساتها از
مشاركلكنندگان هنگامي كه ميخواستند تجرباة زیساتهشاان را از میادان نقاشجهاان بگویناد،
مستقیما به تجربیات خاص یا لحظات خاصي كه در میدان تجربه كرده بودند مانناد عاشاق شادن،
ساز نواختن ،نقاشي كشیدن ،به یاد یاار گریساتن اشااره ميكردنادس ایان مؤلفاه در بخاش نظار
پژوهش نیز تأیید شد«:ما ظرلیتي ذاتي برا به یاد آوردن و تصور مکانها داریامس ادراک ،حالظاه و
تصور در بر هم كنشي دایمي هستندس دامنة حضور با تصاویر از حالظه و تخیل در هم مايآمیازدس
ما شهر وسیعي از یادآور و لراخاواني را بناا مايكنایم و تماام شاهرهایي كاه بازدیاد كاردهایام
محدودههایي در كالنشهر ذهن هستندس» (پاالسما )82 ،1393 ،برخي از مشاركلكنندگان بار ایان
نظر بودند كه اگر خاطراتشان از میدان نابود شود ،میدان بخش اعظم زیبایياش را از دسال خواهاد
دادس بههمین دلیل خاطره ،نقش برجستها در قوامبخشي تجربة زیباشاختي الاراد از میادان نقاش
جهان داشلس
12ـ میدان ،راز آلودگی و تجربۀ زیباشناختی
برخي از مشاركلكنندگان در این پژوهش ،از نوعي رازآلودگي در میدان سخن ميگفتناد
نوعي ابهام و راز و رمز كه تجربة زیستهشان را از میدان زیبا ميكندس این رازآلودگي به عوامل
مختلفي مربوب بود از جمله السانههایي كه در ساخل میدان وجود داشته ،الساانههایي درباارة
زندگي معماران و سازندگان بنا ،خرالاتي دربارة انرژ هاا خااص حااكم در میادان و حتاي
احساسات خاصي كه میدان در الراد پدید ميآورد مانند گم شدن در هزارتاو میادان كاه باا
ترس و رازآمیز ِ لذتبخش همراه بوده اسلس
13ـ پیوند تجربۀ زیباشناختی با سنت و معماری قدیم
برا برخي از مشاركلكنندگان میدان نقشجهان نماد و یادگار معمار قدیم و سنلها
از دسل رلته اسل و این یکي از عواملي بود كه تجربة زیباشناختيشان را قاوام مايبخشایدس
الراد در نقش جهان ساختار خانهها قدیمي را ميبینند كه به نوعي در مسجد اساتلیزه ماي-
شودس مسجد یک عنصر ایستا دارد كه چهارگوش اسل و یک عنصر پویا كه گنبد اسلس گنباد
نماد آسمان اسل و آن قسمل چهارگوش كادر دور آن نماد زمین اسلس در حیاابهاا قادیم
هم این تركیب وجود دارد و نقش گنبد را آسمان بااز مايكنادس بارا برخاي از مشااركل-
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كنندگان میدان نقشجهان جاییسل كه ميتوانند در قلب دوران مدرن برا لحظاتي با سانل
و گذشته ارتباب برقرار كنندس
14ـ احساس معنوی از میدان نقشجهان و رابطهاش با ادراک زیبایی
برخي از مشاركلكنندگان ،ادراکشان از زیبایي را محصول حس معناو میادان نقاشجهاان
توصیف ميكردندس گاه این حس به كلیل میدان ،و گاه به تجربة عبادت در دو مسجد جام عباسي
و شین لطفاهلل مربوب اسل ،گاه نیز حاصل اندیشیدن به این نکته اسل كه معمار میدان حاصالِ
چیز بیش از هندسه و معمار اسل و آن حکمل ،خلوص و اخالق و لضایل ساازندگان ایان بناا
اسل كه هنوز هم قادر هستند آن را در میدان ببینندس
15ـ حاصل شدن ادراک زیبایی از میدان در مقایسه دو چیز ،دو بنا ،دو مفهوم
(مثل زشتی و زیبایی)
دیوید هیوم در با معیار برا ذوق ميگوید« :تأمل در با هر نوع مراتب زیبایي تداوم نماي-
یابد مگر با مقایسة مدام بین برخي انواع و مراتب حسن و ارزیابي نسبل آنهاا باا یکادیگرس آنكاه
لرصل مقایسة انواع متفاوت زیبایي را نیالته ،كال صالحیل اظهار نظر در مورد اثر را نداردس تنهاا در
پرتو مقایسه اسل كه ما اوصاف تحسین یا نکوهش را برا اثر تعیین ميكنایم و مراتاب بساندة
هریک را ميآموزیمس» (هیوم )28 : 1385 ،در این پژوهش تجربة زیباشناختي برخاي از مشااركل-
كنندگان با مقایسه شکل ميگرللس این امر گاه مربوب به مقایسة كلیل بنا نقشجهاان باا یاک
اثر تاریخي دیگر در اصفهان ،ایران و یا كشورها دیگر اسل ،گااه در مقایساة جزییاات میادان
مانند مساجد آن با مساجد مشهور مانند مسجد جام عتیق اسلس در موارد نیز مشااركلكننادگان
زیبایي میدان را در نسبل با خودش در زمانها مختلف مثل شب و روز ،طلوع و غرو یا لصاول
مختلف درک ميكنندس بسیار از مشاركلكنندگان مفهوم زیبایي را در مقایساه باا مفهاوم زشاتي
درک ميكنند و برا توضیح زیبایي میدان آن را در مقایسة با زشتيها میدان صورتبند ماي-
كردندس بنابراین نکتة قابل تأمل این اسل كه بخشي از مفهومپرداز الراد از ادراک زیباایي حاصال
از «مقایسه كردن» اسلس مشاركلكنندگان برا صورتبند تجربة زیباشناختيشان مدام ،میادان
را با چیزها مختلف مقایسه ميكردندس
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نمودار 8ـ ادراک زیبایی حاصل مقایسۀ مصادیق زشتی و زیبایی بر اساس تجربـۀ زیسـتۀ
مشارکتکنندگان این پژوهش

(مأخذ :نگارنده)

16ـ ادراک زیبایی و ارتباطش با دانش تخصصی و حرفۀ افراد
یکي از یالتهها قابل توجه پژوهش ،این اسل كه بین كار ،تخصو ،پیشه و حرله الاراد
با ادراک شان از زیبایي رابطة آشکا وجاود داردس الاراد متاأثر از داناش ،بیانش ،تحصایالت،
شخصیل و هویل لرد و اجتماعيشان ،زیبایي را ادراک و استعارهساز ميكنندس نکتة دیگر
این اسل كه دانش و اطالعاتي كه الراد از قبل دربارة موضوعي – در اینجا نقشجهان -دارند
بر درکشان از زیبایي تأثیرگذار اسلس برخي از مشااركلكننادگان مثال معمااران ،اصافهان-
شناسان و حتي متخصصان للسفه بر اساس مطالعاتشان دربارة زیبایي صحبل ميكردند و بر
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این نظر بودند كه گاه دانش و بینش قبليشان دربارة زیبایي بر ادراک آنهاا از زیباایي تاأثیر
ميگذاردس
عکس 5ـ ادراک زیبایی و ارتباطش با دانش تخصصی حرفۀ افراد

عکاس :علي بابایي

جمعبندی و نتیجهگیری
با اینكه برخي از یالتهها میداني این پژوهش مؤیاد یالتاههاا نظار در حاوزة للسافه و
مطالعات مربوب به تجربة زیباشناختي و مکان بود ،اما در پدیدارشناسي تجربة زیباشاناختي الاراد در
مرحلة تحلیل برا نخستین بار به مؤلفههایي دسل یالتیم كه گاه برایشان شاواهد نظار از قبال
نیالته بودیمس از خالل این پژوهش گسترده دریالتیم كه مفهوم زیبایي یک مفهوم مطلاق نیسال و
ميتوان گفل كه زیبایيها و تجربهها زیباشناختي مختلف داریمس میدان به عنوان لضاا و مکااني
زیسته امکاناتي را در اختیار الراد قرار ميدهد كه در آن زندگي ميكنناد و ادراكشاان از زیباایي بار
اساس مؤلفهها مختلف از خالل تجربة زیستهشان شکل ميگیردس بر اساس این پاژوهش آشاکار
شد كه میدان نقشجهان یک متن( )textلرهنگيااجتماعي در مقابل كار( )workاسل كه سابب
ميشود بتوانیم بارها به آن رجوع كنیم و برداشلها مختلفي از آن داشته باشیمس این ماتن سابب
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شکلگیر تجربهها زیباشناختي مختلفي برا الاراد مايشاودس تجرباة زیباشاناختي مشااركل-
كنندگان این پژوهش از میدان نقشجهان به مؤلفهها متعدد وابسته اسال كاه باه طاور ویاژه
عبارتند از :مکانیل میدان ،میدان به عنوان نقطة كانوني ،معمار چندحسي ،تركیب زیباایي طبیعاي
و مصنوع در میدان ،میدان و الهام از معیارها كهن زیبایي ،درک نمادین و شاعرانه ،استعارهسااز
عاطفي ،درآمیختگي هنرها مختلف در میدان ،میدان نقش جهان و الگوها شهرسااز قادیم و
جدید ،میدان محل تالقي من ،دیگر و شکلگیر ما جمعاي ،جایگااه میادان نقاشجهاان در
خاطرهساز  ،رازآلودگي ،پیوند با سنل و معماار قادیم ،احسااس معناو و درک زیباایي ،ادراک
زیبایي حاصل از مقایسه ،رابطة زیبایي با دانش تخصصي و حرلها الرادس
هم نین در این پژوهش آشکار شد كه میدان نقاشجهاان باه عناوان یاک مکاان معماراناة
مشخو ،ویژگيها منحصر بهلرد دارد كه برا الراد به مثابة یک متن ،اثر هنر و حتي یاک
اسطوره ،ایجادكنندة تجربة زیباشناختي اسلس به طور دقیقتر از آنجا كه میدان نقش جهان سااختة
دسل انسان اسل و لرهنک انسانها مشخصي را در خود دارد ،روایلپذیر اسل یعني هر بخشاي
از میدان حاو یک داستان اسلس هر یک از مشاركلكنندگان دربارة خودِ میادان و رابطاهشاان باا
میدان داستانها بسیار دارند از این جهال میادان اساطوره اسال زیارا یکاي از شاروب الزم
اسطورهها روایلپذیر اسلس میدان در طول عمرش نیز به اسطوره تبدیل شده اسال زیارا كاه در
متنها نوشتار  ،سفرنامهها ،نگارهها حتي در قرارها روزمره ماا باه الگاو تبادیل شاده اسال
هم نین به عنوان الگویي الهاام بخاش بارا معمااران و شهرساازان حضاور داردس نازد برخاي از
مشاركلكنندگان این پژوهش مادیل مکاني میدان نقش جهان به دلیال تثبیال شادن در حالظاة
تاریخي الرهنگيااجتماعي كاهش یالته اسلس میدان مکاني اسل كه در آن كانش و كانشگاران
وجود دارندس در میدان هم كنش روایي و هم كنش كاربرد وجود دارد به این معنا كه میادان هام
به عنوان یک اثر تاریخي و هویتي روایلپذیر اسل و هم كنش كااربرد دارد كاه مکاان عباور و
مرور و محل خرید اسلس در این پژوهش دریالتیم میدان نقشجهان به مثابة متنِ روایلپاذیر ،باه-
دلیل ویژگيها منحصربه لردش ،تجربة زیباشناختي برخي از مشاركلكنندگان را قوام ميبخشدس
عالوه بر این میدان نقشجهان یک عنصر لرهنگي اسل كه نه تنهاا باه عناوان یاک نشاانه
بخشي از یک لرهنک را نمایان ميكند بلکه به عنوان الگویي در ذهن لرهنک جهااني هام ثبال
ميشود كل شهر و بقیة لضاها اصلي از میدان به عنوان یک الگاو اصالي و مركاز تبعیال
ميكندس این عنصر لرهنگي به دلیل جهاني بودنش برا كساني كه از آن بازدید ميكنند و به دلیل
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مالقات با دیگر  ،امکان تحقق تجربة زیباشناختي را لراهم ميكندس باه عباارت دیگار ،میادان در
روایلها شخصي ا برا مشاركلكنندگان و در خاطرات كودكيشان و در روایلها جمعاي ا
مثل جامعة انساني و متنها هنرا به خاطره تبدیل شده اسل و از آنجاا كاه اساطوره باا خااطره
پیوند دارد و خاطره هویلساز اسل ،میدان نقشجهان به ویژه برا اصفهانيها هویالسااز اسالس
میدان محلي برا مالقات با دیگر یعني با توریسلها و دوسل و آشنا اسل پس میادان نقاش-
جهان بهواسطة این ویژگي ،سبب شکلگیر درک و تجرباها از زیباایي بارا الاراد مايشاودس
هم نین امرار و معاش و اقتصاد هم در میدان جریان دارد كه تمام اینها میدان نقاشجهاان را باه
امر پویا تبدیل ميكندس بازار و اقتصاد به طور جداگانه از عوامل قوامبخش تجربة زیباشناختي الراد
بودندس عالوه بر تمام اینها ،ویژگيها میدان نقشجهان به طور خاص كاركرد زیباشاناختي دارد و
این به معمار  ،بالل ،نور ،تالقي لرم و رنک و نقاش ،وساعل (پرساپکتیو مکااني) ،همکناار باا
زیبایي طبیعي به ویژه حضور آسمان مربوب اسلس این ویژگيها خصیصهها مکااني میادان نقاش-
جهان هستند كه آشکارا از هنر معمار در برهة زماني خاص ناشي شدهاندس ایان ماوارد در در یاک
پیوستار تجربة زیباشناختي الراد را از یک مکان مشخو به نام نقش جهان شکل ميدهدس بناابراین
به نظر ميرسد كه برا مشاركلكنندگان این پژوهش ،زیبایي مفهاومي چناد بعاد اسال و باه
مؤلفهها و مقوالت بسیار متعدد وابسته اسلس ساز و كار اندیشیدن الراد باه زیباایي و توصایف آن
در غالب تجربة زیباشناختيشان از یک بنا مشاخو محصاول عوامال مختلاف اسالس در ایان
پژوهش ،معمار – بهطور ویژه میدان نقشجهان -سازندة تجربة زیباشاناختي الاراد و در نهایال
مفهومپرداز شان از زیبایي بودس اهمیل پدیدارشناسي این تجربه دسل یالتن به مؤلفهها اصالي و
بنیادیني اسل كه الراد در تعریف مفهوم زیبایي از آن بهره ميگیرند و لیلسولان حاوزة زیباشناساي
برخي از آنها را تحلیل كردهاند و برخي از آنها هم از تجربة الرادِ واقعي در این پژوهش حاصال و
تحلیل شدس در نهایل امیدواریم این پژوهش مسیر را بارا بازاندیشاي مفهاوم زیباایي از منظار
للسفي و با روش كیفي ،اندیشهورز در با مفهوم مکان و معمار به روش پدیدارشناساي ،ثبال
و ضبط تجربة زیستة الراد انساني و رعایل بيطرلي و تعلیق داشتهها ذهني ،اندكي هموار كندس
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نمودار 10ـ مقولههای سازندۀ تجربۀ زیباشناختی مشارکتکنندگان در این پژوهش

(مأخذ :نگارنده)

پینوشتها
1س در پژوهش بهجا نمونه از اصطالح مشاركلكننده استفاده ميكنیمس
2س برا اطالعات بیشتر رجوع كنید بهwww.maxvanmanen.com :
3س برا نمونه ميتوان به مقاالت زیر اشاره كرد:
هرو كریمو و دیگران ،تبیین دیدگاه سالمندان پیرامون احساس تنهایي :یک پژوهش كیفي،
مقالة علمي و پژوهشي ،مجلة سالمندان ایران ،سال دوم ،شماره ششم ،زمستان  ،1386صو -410
420
برقي ،عیسي و دیگران ،كاربرد دیدگاه پژوهشي ون منن در مطالعات برنامة درسي ،مقالة علمي و
پژوهشي ،لصلنامةراهبردها آموزش ،دورة  ،3شمارة  ،4زمستان  ،1389صو131-137
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رباني خوراسگاني ،علي و دیگران ،مطالعها

پدیدارشناسانه دربارة تجربة زیستة مدیران زن در

اصفهان ،مقالة علمي و پژوهشي ،مجلة جامعهشناسي كاربرد  ،سال بیسل و چهارم ،شمارة پیاپي
 ،52شمارة  ،4زمستان 1392
رجعتي ،لاطمه و دیگران ،تبیین تجربة دسترسي به خدمات بهداشتي :یک مطالعة كیفي ،مقالة علمي
و پژوهشي ،مجلة اپیدمیولوژ ایران ،1390 ،دورة  ،7شمارة  ،2صو 34-17
عسگر  ،ثریا و دیگران ،محیط و بینایي :تجربیات بزرگساالن دارا نابینایي اكتسابي در انجام
لعالیلها روزمرة زندگي ،مقالة علمي و پژوهشي ،مجلة مطالعات ناتواني ،دورة  ،1شمارة  ،1زمستان
و پاییز  ،1390صو41-29
درویشپور كاخکي ،علي و دیگران ،استقالل در سالمندان :یک مطالعة پدیدهشناسي ،زمستان ،88
دورة دوازدهم ،شمارة 4
شوكتي احمدآباد ،مصطفي ،تجربیات زیستة پرستاران از مراقبل از بیمار كمایي :یک مطالعة پدیده-
شناسي ،مقالة علمي و پژوهشي ،مجلة تحقیقات كیفي در علوم سالمل ،1 ،1391 ،صو 182-188
كشتيآرا  ،نرگس و دیگران ،طراحي الگو

برنامة درسي تجربة شده مبتني بر رویکرد

پدیدارشناسي و اعتبار سنجي آن در گروهها پزشکي ،مقالةعلمي و پژوهشي ،مجلة ایراني آموزش
در علوم پزشکي ،بهار  ،)1( 9 1388صو 55-67
4س پژوهشگر به این نکته واقف اسل كه در پژوهش ها كیفي تمام نمونهها هدلمند هستند اما
به خاطر تفاوتي كه در انتخا این دو گروه داشتیم ،از عنوان هدلمند و در دسترس استفاده شده
اسلس
5س دبني تاونزند بر این نظر اسل كه"كیفیلها زیباشناختي ،آنگاه كه بر حسب تجربة لرد
لهمیده شوند ،بیش از هر چیز كیفیلها آن تجربهاند كه مسلما احساس ميشوند" او در واق بر
تجربة لرد و عیني تأكید ميورزد(تاونزند)1393 ،س
6س پدیدة مکان ،پدیدة سکني گزیدن ،پدیدة حس راحتي و در خانه بودن از كلید ترین واژگان در
ادبیات و تحقیقات معمارانه اسل(پرتو )1387 ،س
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