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1. مقدمه
انسان1به1ابدیت1ميل1دارد،1و1این1گرایش1براساس1حکمت1
به1 تمایل1 است.1 شده1 داده1 قرار1 او1 نهاد1 در1 الهی1 آفرینش1
جاودانگی1نمود1خود1را1به1طرز1عجيبی1در1همه1الیه1های1
زندگی1انسان1به1ویژه1در1آثار1معماری1نيز1نشان1می1دهد.1
زیرا1انسان1جاودانگی1را1قدرت1می1بيند،1و1معماری1تجسم1
آن1قدرت1است،1که1به1سبب1آن1خود1را1از1ناتوانی1نجات1
و1 بی1زمانی1 به1 انسان1ها1 عالقه1 معماری،1 شاهکار1 می1دهد.1
تازگی1هميشگی1را1به1نمایش1می1گذارد.1آثاری1که1گویی1
اکنون1زاده1شده1است،1و1در1بعد1بی1زمانی1به1سر1می1برند.1
این1آثار،1ویژگی1هایی1دارند،1که1آن1ها1را1از1سایر1آثار1مشابه،1

متمایز1می1سازد.1
فلسفی1 مطالعات1 حوزه1 در1 آن1 مفهوم1 و1 جاودانگی1 »لفظ1
و1کالمی1به1معنای1»ابدیت«1و1»فناناپذیری«1به1کار1رفته1
با1دقت1عقلی1و1فلسفی،1روشن1می1شود،1که1ابدیت1 است.1
است«1 جاودانگی1 الزم1 شرط1 بی1نهایت،1 تا1 ماندگاری1 و1
بر1 1.)Daryani, PourJafar, & Ghobadi, 2015, p. 34(
همين1اساس1می1توان1گفت،1»ماندگاری«1مفهومی1کلی1تر1
از1جاودانگی1است،1زیرا1ماندگاری1یک1پدیده1می1تواند1تنها1
ماندگاری1 این1 اگر1 اما1 گيرد،1 صورت1 زمان1 از1 برهه1ای1 در1
است.1حال1 داده1 رخ1 بماند1»جاودانگی«1 باقی1 بی1نهایت1 تا1
پژوهش1حاضر1قصد1دارد1به1مفهوم1کلی1تر1یعنی1»ماندگاری«1
توجه1کند،1تا1بتواند1با1ارائه1یک1الگو1هم1روش1ماندگاری1
را1 بی1زمانی1 تا1 ماندگاری1 روش1 و1هم1 زمان1 از1 برهه1ای1 در1
در1 ماندگاری1 موضوع،1 این1 به1 پرداختن1 برای1 دهد.1 نشان1
ماندگاری1 کرد:1 بررسی1 می1توان1 بعد1 دو1 از1 را1 معماری1
کالبدی1و1ماندگاری1ادراکی1تا1بی1نهایت.1الزمه1جاودانگی1
یک1اثر1معماری،1توجه1هم1زمان1به1این1دو1بعد1می1باشد.1زیرا1
توجه1صرف1به1ماندگاری1کالبد،1اگرچه1موجب1حفظ1بنا1در1
راه1 ماندگار،1 ادراک1 داشتن1 بدون1 اما1 زمان1می1شود،1 طول1
به1جاودانگی1نمی1برد1و1تنها1به1مجسمه1ای1تاریخی1تبدیل1
می1شود.1اهميت1ماندگاری1ادراکی1در1جاودانگی1به1حدی1
انسان1 تماميت1 با1 که1 معماری1 شاهکارهای1 گاه1 که1 است1
آن1ها1 کالبد1 زمان1 قدرتمند1 دست1 اگرچه1 بوده1اند،1 سازگار1
را1دچار1دگرگونی1کرده1است،1اما1سال1ها1از1آن1ها1یاد1شده1
و1به1عنوان1الگو1برای1آیندگان1خود1نام1برده1می1شوند.1در1
دست1 بنا،1 ساخت1 فناوری1های1 پيشرفت1 با1 معاصر1 دنيای1
از1گذشته1می1باشد،1 یافتن1به1ماندگاری1کالبدی،1راحت1تر1
پرداخته1 آن1 به1 کمتر1 و1 دارد،1 اهميت1 اینجا1 در1 آنچه1 اما1
شده1است،1دستيابی1به1ماندگاری1ادراکی1در1بنای1معماری1
معمار1در1طراحی1 است1که1هر1 این1همان1چيزی1 و1 است1
خود1به1منظور1قرار1گرفتن1در1مسير1بی1زمانی1و1جاودانگی1
باید1به1دنبال1آن1باشد.1به1طور1کلی1ماندگاری1ادراکی1به1
و1 نتواند1ویژگی1های1شاخص1 این1معناست،1که1گذر1زمان1
بارزی1که1می1بایست1در1ادراک1فضایی1بنا1طراحی1شود،1را1
این1نوشتار1در1پی1پاسخ1به1 تغيير1دهد.1بر1همين1اساس،1
این1سؤال1است1که1چگونه1می1توان1به1ماندگاری1ادراکی1در1

معماری1دست1یافت؟1این1مقاله1دارای1هدفی1کاربردی1به1
منظور1تدوین1الگوی1ماندگاری1ادراکی1در1معماری1براساس1
روش1نظریه1پردازی1داده1بنياد1متنی1است،1که1در1آن1مراحل1
نظریه1پردازی1داده1بنياد1برای1هر1یک1از1موضوعات1ماندگاری1
در1معماری1و1ادراک1ذهنی1به1طور1جداگانه1انجام1شده1و1در1
نهایت،1الگوهای1کدگذاری1و1نظریه1های1حاصل1از1آن1ها،1با1
هدف1رسيدن1به1نظریه1ماندگاری1ادراکی،1با1یکدیگر1تطبيق1

داده1شده1اند.

2. پیشینه تحقیق 
پژوهش1های1 گفت،1 می1توان1 تحقيق1 پيشينه1 به1 توجه1 با1
جاودانگی1 و1 ماندگاری1 به1 دستيابی1 چگونگی1 به1 اندکی1
کریستوفر1 مثال1 عنوان1 به1 دارند.1 اشاره1 معماری1 آثار1 در1
الکساندر،1در1کتابی1با1عنوان1»معماری1و1راز1جاودانگی؛1راه1
درباره1 مقدماتی1 بيان1 از1 پس1 1،)2013( بی1زمان1ساختن«1
مفاهيمی1 معرفی1 به1 بی1نام«1 »کيفيت1 و1 بی1زمان«1 »راه1
چون1»زبان1الگو«1و1»الگوهای1زنده«1می1پردازد،1و1در1مورد1
روش1طراحی1و1ساخت1در1معماری1سخن1می1گوید.1از1نظر1
الکساندر1برای1یافتن1راه1بی1زمان1نخست1باید1کيفيت1بی1نام1
را1بشناسيم.1منظور1از1کيفيت1بی1نام،1مبنای1اصلی1روح1هر1
انسان،1شهر،1بنا1یا1طبيعت1بکر1است.1همچنين1عبدالحميد1
نقره1کار1و1همکاران،1در1مقاله1ای1با1عنوان1»راز1جاودانگی1در1
آثار1معماری1)تحليل1بر1نگرش1نوگرا،1فرانوگرا1و1رویکردهای1
فراگيرتر(«1)2009(،1الزمه1جاودانگي1یک1اثر1را1در1توجه1
هم1زمان1به1تمام1ابعاد1انساني1مطرح1در1حوزه1معماري1چون1
انسان،1هنرمند،1جامعه،1تاریخ،1طبيعت1و1خداوند1می1دانند،1
جامعه1 و1 پسند(1 نخبه1 نگرش1 )در1 هنرمند1 که1 طوری1 به1
ارتباط1 در1 انسان1 عنوان1 به1 دو1 عام1پسند(1هر1 نگرش1 )در1
وحدت1 به1 که1 هستند،1 خدا1 و1 طبيعت1 دیگر؛1 بعد1 دو1 با1
بيافرینند.1 را1 جاوداني1 آثار1 مي1توانند1 و1 مي1شوند1 نزدیک1
در1راستای1موضوع1ادراک1در1معماری1نيز،1یوهانی1پالسما1
ادراکات1 و1 معماری1 پوست:1 عنوان1»چشمان1 با1 کتابی1 در1
حسی«1)2005(،1با1نگاهی1متفاوت1به1بيان1تعریف1و1جایگاه1
به1 زنجيره1وار1حس1ها1 نياز1 وی1 می1پردازد.1 مختلف1 حواس1
باب1معماری1می1گوید:1یک1 و1در1 بيان1می1کند1 را1 یکدیگر1
را1یکی1می1کند1و1 اثر1معماری1ساختارهای1بدنی1و1ذهنی1
بينایی1و1 از1جدالی1ميان1حس1 درهم1می1آميزد.1همچنين1
به1 باید1 امروز1 معماری1 در1 که1 می1گوید1 سخن1 نيز1 المسه1
دنبال1حد1تعادلی1در1هریک1بود.1از1نظر1پالسما،1آنچه1که1
توجه1 است،1 شده1 سپرده1 فراموشی1 به1 امروز1 معماری1 در1
به1معنای1هستی1شناختی1هریک1از1عناصر1معماری1است،1
این1که1هر1یک1چه1هدف1و1مفهومی1را1در1خود1نهفته1دارند،1

و1معمار1باید1متناسب1با1ذاتشان،1آن1ها1را1به1کار1برد.1
منابع1 در1 موضوع1 این1 با1 رابطه1 در1 که1 دیگری1 مطالعات1
موجود1است1و1یا1در1غالب1کنفرانس1ها1و1همایش1ها1به1آن1
جاودانگی،1 تعریف1 راستای1 در1 بيشتر1 می1شود،1 پرداخته1
توصيف،1تحليل1و1نقد1آثار1ماندگار1و1گذشته1معماری1است1
و1هنوز1هم1فقدان1روشی1منظم1و1کاربردی،1جهت1طراحی1
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بناهایی1با1قابليت1ماندگاری1و1جاودانگی1احساس1می1شود.1
نگاهی1 با1 تا1 است،1 در1صدد1 مقاله1حاضر1 اساس1 بر1همين1
دیگر1به1مطالعات1انجام1شده،1موضوع1»ماندگاری1ادراکی«1
را1مطرح1کند.1تاکنون1پژوهشی1به1طور1خاص1در1راستای1

ماندگاری1ادراکی1صورت1نگرفته1است.1

3. روش تحقیق
پژوهش1حاضر1از1لحاظ1هدف،1کاربردی1و1از1لحاظ1ماهيت،1
کيفی1بوده،1و1از1نوع1نظریه1پردازی1داده1بنياد11است،1که1با1
تهيه1 و1 اسنادی1 از1روش1کتابخانه1ای،1اطالعات1 بهره1گيری1
اطالعات1 گردآوری1 به1 معتبر1 مقاالت1 و1 کتب1 از1 فيش1
مهم1ترین1 از1 یکی1 داده1بنياد1 نظریه1پردازی1 می1پردازد.1
راهبرد1های1پژوهش1کيفی1محسوب1می1شود.1هدف1نهایی1
این1راهبرد1در1این1مقاله،1تدوین1نظریه1ماندگاری1ادراکی1
انجام1می1شود.1 در1معماری1است،1که1به1صورت1استقرایی1
را1 ادراکی1 ماندگاری1 موضوع1 پژوهشگران،1 کار،1 این1 برای1
به1دو1موضوع1تشکيل1دهنده1آن1یعنی1ماندگاری1و1ادراک1

ذهنی1تجزیه1کرده1و1سپس1مراحل1نظریه1پردازی1داده1بنياد1
را1برای1هر1یک1از1آن1ها1به1طور1جداگانه1انجام1می1دهند1و1
نظریه1ای1را1برای1هر1کدام1در1قالب1یک1الگوی1کدگذاری1
محوری1براساس1مدل1پارادایم1»استراوس1و1کوربين2«1ارائه1
می1دهند.1در1این1مرحله1پدیده1اصلی1را1در1مرکز1فرآیندی1
که1در1حال1بررسی1آن1بوده1اند،1قرار1داده،1و1سپس1مقوله1های1
به1دست1آمده1را1به1آن1ربط1می1دهند.1این1مقوله1ها1عبارت1اند1
»شرایط1 »راهبردها«،1 زمينه1ساز«،1 یا1 علّی1 »شرایط1 از:1
زمينه1ای1و1مداخله1گر«،1و1»پيامدها«،1که1مشتمل1بر1ترسيم1
می1شود.1 ناميده1 کدگذاری«1 »الگوی1 و1 است1 نمودار1 یک1
در1ادامه،1دو1الگوی1کدگذاری1به1دست1آمده1و1نظریه1های1
حاصل1از1آن1ها،1با1هدف1رسيدن1به1نظریه1ماندگاری1ادراکی،1
با1یکدیگر1تطبيق1داده1می1شوند.1نتایج1حاصل1از1این1تطبيق1
منجر1به1شکل1گيری1یک1الگوی1کدگذاری1برای1پدیده1اصلی1
ماندگاری1ادراکی1خواهد1شد1و1در1نهایت1با1تدوین1روابط1
به1دست1آمده1در1الگوی1جدید،1نظریه1ماندگاری1ادراکی1و1
چگونگی1دستيابی1به1آن1در1طرح1های1معماری1شرح1داده1
می1شود.1شکل1،11مراحل1انجام1پژوهش1را1نشان1می1دهد.1

 شکل 1: مراحل انجام پژوهش

شکل 2: الگوی کدگذاری محوری براساس مدل پارادایم »استراوس و کوربین«

 
            (Creswell, 2005, p. 401)
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4. توصیف و تحلیل داده ها
مورد1نظر1 روش1 که1 داده1بنياد1 پژوهش1 روش1 به1 توجه1 با1
استفاده1 روالی1 از1 داده1بنياد1 پردازان1 نظریه1 می1باشد،1
و1 زمان1 هم1 تحليل1 و1 جمع1آوری1 مستلزم1 که1 می1کنند،1
 Danaeifar & Emami, 2007, p.( داده1هاست1 زنجيروار1
تصميم1 که1 است1 تحليل1گر1 روش،1 این1 در1 10(.1همچنين1
می1گيرد1به1منظور1بهبود1نظریه1خود1تا1هنگام1ظهور1آن،1
در1آینده1چه1داده1هایی1را1جمع1آوری1و1در1کجا1آن1ها1را1پيدا1
بنابراین1در1 1.)Danaeifar & Emami, 2007, p. 11(1کند
این1بخش1توصيف1و1تحليل1داده1ها1به1صورت1هم1زمان1انجام1
آمده،1 به1دست1 داده1های1 ابتدا1 این1روش1 براساس1 می1شود.1
ذهنی1 ادراک1 و1 معماری1 در1 ماندگاری1 کلی1 دسته1 دو1 در1
مورد1بررسی1قرار1داده1می1شوند1و1سپس1هر1یک1از1آن1ها1با1
روش1داده1بنياد،1در1دو1مرحله1کدگذاری1باز1و1محوری1مورد1
تحليل1هریک1 از1 آمده1 به1دست1 نتایج1 و1 قرارگرفته1 تحليل1
تبدیل1 نظریه1 به1 انتخابی1 کدگذاری1 مرحله1 در1 آن1ها1 از1
می1شوند.1سپس1نظریه1ها1و1الگوهای1کدگذاری1پدیده1های1
تلفيق1شده1 یکدیگر1 با1 ادراک1ذهنی1 و1 ماندگاری1 محوری1
نظریه1 و1 ادراکی1 ماندگاری1 کدگذاری1 الگوی1 نهایت1 در1 و1
حاصل1از1آن1به1دست1می1آید.1این1الگو1می1تواند1معمار1را1در1

جهت1رسيدن1به1طرحی1جاودانه1یاری1نماید.1

4-1- توصیف و تحلیل ماندگاری در معماری
به1 دستيابی1 و1 کيفی1 استنتاج1 و1 تحليل1 قسمت1 این1 در1
چگونگی1ماندگاری1در1معماری1از1طریق1نظریه1داده1بنياد1
راستا1 در1 تحقيق1 پيشينه1 از1 داده1ها1حاصل1 استخراج1 با1 و1
تحليل1 و1 دسته1بندی1 معماری،1 در1 جاودانگی1 و1 ماندگاری1
شده1و1در1نهایت1گزینش1داده1های1مرتبط1و1یکپارچه1سازی1

آن1ها1انجام1می1شود.
4-1-1- مرحله اول: کدگذاری باز3

این1مرحله1شامل1دو1قسمت1است:

الف- کدبندی سطح اول )تولید مفاهیم اولیه( 
خط1 ماندگاری،1 به1 مربوط1 مطالب1 ابتدا1 مرحله1 این1 در1
آن1کدگذاری1 کليدی1 و1مضامين1 نکات1 و1 بررسی1 به1خط1
از1 که1 هستند،1 مفاهيمی1 قالب1 در1 کدها1 این1 می1شوند.1
جمالت1متن1های1مرتبط1با1ماندگاری1در1معماری1به1دست1
می1آیند.1با1بررسی1و1مطالعه1اطالعات،11161جمله1مرتبط1
با1موضوع1از1متون1استخراج1شده،1سپس1مطالب1با1کدهای1
تکراری1حذف1شده1و1در1نهایت1361جمله1کدگذاری1شده1
به1 مربوط1 )شناسه11 است1 شده1 جمع1آوری1 1،1 جدول1 در1
داده1های1ماندگاری1در1معماری1با1حرف1التينA(1(1نمایش1

داده1شده1است.

جدول 1: تولید مفاهیم اولیه از داده  های مرتبط با ماندگاری در کد گذاری باز
مفهوم)کد(دادههاشناسه

A1 PourJafar( معماري زنده به عنوان عامل ماندگاری و جاودانگي معماري امروز مطرح مي شود
.(& Ghobadi , 2013, p. 33

زنده بودن

A2 توجه به فرهنگ، استفاده از كهن الگوهاي ماندگار و توانايي جذب مخاطب را مي توان از
 .)Ibid, p. 33( ديگر تفاوت هاي ميان معماري ماندگار و پايدار بيان نمود

كهن الگوها و فرهنگ

A3 به صورت كه  الگوهايي  و  هندسه  يافتن  و  معماري  در  جاودان  و  ماندگار  بناهاي  بررسي 
مشترك در اين بناها به كار رفته است مي تواند در دستيابي به ماندگاري در بناها مؤثر باشد 

 .)Ibid, p. 33(

هندسه و الگوهاي 
مشترك

A4 با نگاهي به شهر رم«، آنچه به عنوان مظهر جاودانگي »جاودانگي در شهرسازي  در مقاله 
 .)Ibid, p. 34( مطرح شده است، حضور عنصر معنويت است

معنويت

A5 ،شرط الزم براي رسيدن به فضاهاي زنده و جاودانه دست يافتن به الگوهاي مشتركي است
Alex- )كه متعلق به مكان خاصي نيستند، بلكه در همه جاي جهان ماندگار و جاودانه اند 

 .)ander, 2011, p. 87

الگوهاي مشترك جهاني

A6 .)Pakzad, 2000, p. 108( تداومماندني يعني آنچه بتواند باقي باشد و تداوم يابد
A7 به قول لينچ ماندگاري عبارت است از ميزان مقاومت عناصر يك شهر در مقابل فرسودگي و

 .)Pakzad, 2004, p. 109( زوال و دارا  بودن توانايي فعاليت طي دوره طوالني است
مقاومت و تداوم فعاليت

A8PourJafar &  Gho- )ماندگاري كالبد، به سازه، كالبد فيزيكي و ايستايي آن مربوط مي شود 
 )badi, 2014, p. 35

سازه و ايستايي

A9 .)Ibid, p. 35( معناي خاصمعماري، معناي مخصوص به خود را مي طلبد تا ماندگار شود
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مفهوم)کد(دادههاشناسه

A10 طبق ديدگاه سيد حسين نصر و دكتر ابوالقاسمي، آنچه باعث دوام و ماندگاري و جاودانگي
در معماري ايراني است، توجه به معنا و معنويت به همراه توجه به فرهنگ، اقليم و بستر 

 .)Ibid, 2014, p. 38( طرح است

اقليم و بستر طرح  

A11 ماندگاري، بي زمان بودن اثري است، كه بر ذهن كاربر خود تأثير مي گذارد و در ذهن او
 .)Alexander, 2007, p. 8( جاودانه مي شود

بي زمان بودن

A12   Noghrekar,) فرانك لويد رايت، واژه هويت را راز ماندگاري و جاودانگي اثر معماري مي داند
 .)HamzeNejad, & Foruzandeh , 2009, p. 42

هويت

A13 با دوره هاي بعدي و جاودانه شدن يك پديده عالوه بر ويژگي هايش، بر نحوه برخورد آن 
 .)PourJafar & Ghobadi , 2014, p. 36( همچنين شرايط پيرامون آن مؤثر است

توجه به شرايط پيراموني

A14 انگاره هاي معنوي مي تواند تصوير ذهني به يادماندني و مطبوعي را براي فرد رقم زنند و
 .)Ibid, p. 39( حس تعلق به محيط و فضا را به وجود آورند

اعتقادات و آيين ها

A15 منافع بر  تكيه  عدم  و  اجتماعي  تعامالت  و  روابط  تقويت  معنوي سبب  انگاره هاي  و  معنا 
شخصي و تأكيد بر منافع عمومي و روحاني و در نهايت به ارزش هاي جامعه توجه خواهند 
 Ibid,( كرد و اين موضوع عامل مهمي براي ماندگاري و جاودانگي مكان محسوب مي شود

   .)p. 51

توجه به ارزش هاي جامعه

A16 ،معنا و انگاره هاي معنوي يكي از انگاره هاي سبب ساز ماندگاري فضا است كه باعث مي شود
  .)Ibid, p. 39( حس تعلق به فضا بيشتر شود

معنا و انگاره هاي معنوي

A17 اگر انسان و ابعاد پنهان وجودي او شناخته شوند، مي توان بر اساس اين شناخت معماري
  .)Golabichi, 2012, p. 1( مطلوبي به مثابه اثري هنري كه قابليت ماندگاري دارد، خلق كرد

شناخت انسان و ابعاد 
پنهان وجوديش

A18 تحسين و جذب مخاطب زماني جاودانه و هميشگي است، كه هنرمند تنها به آنچه مردم در
اين زمان خواسته اند اكتفا نكند، بلكه افقي را برايشان بگشايد كه هميشه و در همه زمان ها 
مورد نياز  و توجه مردم باشد و آن ها را به اليه هاي متعالي تر فرا زمان و مكان سوق دهد 

 .)Noghrekar, Hamze Nejad, & Foruzandeh , 2009, p. 36(

فرا زمان و مكان

A19 بايد به اين نكته الگوهاي كهن، دليل بر ماندگاري و زنده بودن بنا نيست،  صرف داشتن 
توجه نمود، كه در بناهاي ماندگار، هم فرهنگ و هم مذهب مورد توجه قرار گرفته است و 
  PourJafar &) آن هايي كه وابسته به اديان الهي هستند و پيروان فراوان دارند، ماندگارترند

 .)Ghobadi , 2014, p. 41

مذهب

A20 الگوهاي معنوي و مقدس و نقش آن ها در ماندگاري مي تواند در معماري نقش آفرين باشد
 .)Ibid, p. 41 (

الگوهاي معنوي و مقدس

A21 آنچه به عنوان ماندگاري در معماري بيان شده، داشتن يك معماري زنده و پويا است كه
 .)Ibid, p. 46( منحصر به زمان خاصي نيست، بلكه در تاريخ ماندگار و جاودانه است

زنده و پويا

A22 .)Ibid, p. 46( تداوم تاريخي و فرهنگيماندگاري نوعي تداوم تاريخي و فرهنگي به همراه زنده بودن بنا تلقي مي شود

A23 ايجاد تصوير ذهنی ماندگار در مخاطب می شود توجه به ماندگارها در طراحي فضا باعث 
 .)Izadi, 2015, p. 8(

تصوير ذهنی ماندگار

A24 معماري، تنها آنگاه كه با طبيعت سازگار، با زمان همراه و دگرگون پذير و پويا باشد و سرمايه
 .)Izadi & Haghi, 2015, p. 6( آفريننده اش درست به كار گرفته شود، مي تواند پاينده باشد

همراه شدن با زمان، 
دگرگون پذيري، سازگاري 

با طبيعت

A25 كوتاهي عمر بناهاي امروزي را مي توان در جدايي كيفيات آن ها از كيفيات ازلي پنداشت
 .)Ibid, p. 6(

توجه به كيفيات ازلي

A26 بناهايي جاودان مي شوند، كه داليل ماندگاريشان، امري فراتر از فيزيك و ماده باشد و آن
 .)Abbakhshaei & Turkaman, 2013, p. 35( روحي است، كه در اين بناها دميده مي شود

روح بنا
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مفهوم)کد(دادههاشناسه

A27 اسالمي بودن الزمه جاودانگي نيست، اما هويت هاي اسالمي به سبب الهي بودن در  ذات
 .)Zare, 2015, p. 11( خويش جاودانگي را پرورانده اند

الهي بودن

A28 رودولف آرنهايم به دنبال كشف راز تركيبات بصري ماندگار در طول تاريخ است. وي مركز
را راه گشاترين مفهوم در نيل به اين هدف مي داند و دو اصل مركزگرايي و مركزگريزي را 
 Nadimi, Mangari, & Mohammadi,( كليد حل معماي تركيبات بصري معرفي مي كند

 .)2013, p. 117

الگوهاي مشترك 
ماندگار )مركزگرايي و 

مركزگريزي( 

A29 فضاهايي مانا و پاسخگو ساخته نمي شوند، مگر آن كه به برقراري ارتباط با مفهومي عميق تر
 .)Schultz, 2000, p. 112( يا با اهميت تر توجه كنند

مفهوم عميق و با اهميت

A30 در معماري ايراني آنچه باعث ماندگاري بنا مي شود، توجه به ابعاد معنوي در معماري و نمود
اعتقادات و فرهنگ مردم جامعه در معماري است كه با حضور انسان تكامل مي يابد و در 

 .)PourJafar & Ghobadi, 2014, p. 40( وراي زمان ماندگار مي شود

نمود اعتقادات و فرهنگ

A31 ابعاد ماندگاري است از  پيام )عقلي و احساسي( يك پديده و يكي  ارزش، مفهوم و  معنا، 
 .)Pakzad, 2004, p. 71(

ارزش، مفهوم و پيام

A32 در واقعيت نمي توان معنا، كاركرد و كالبد يك پديده را از هم تفكيك كرد، ماندگاري در هر
 .)Pakzad, 2000, p. 108( سه آن ها قابل بررسي است

كاركرد و كالبد

A33 به طور كلي ماندگاري دو بعد دارد، يك بعد آن؛ بعد معنا و مفهوم و بعد ديگر كالبد آن.كالبد
    .)PourJafar & Ghobadi , 2014, p. 35( آن همان دوام آن است

دوام كالبدی

A34 از نظر لينچ، فضا بايد هويت قابل ادراكي داشته و قابل شناسايي و به يادماندني و نمايان
  .)Kashi & Bonyadi, 2013, p. 45( باشد، تا حس مكان ايجاد كند

حس مكان

A35 اهميت شناخت معنا و معنويت، و چگونگي نمود و تداوم آن مي تواند باعث ايجاد هويت
 PourJafar & Ghobadi, ( فرهنگي جديد همسو با اعتقادات و فرهنگ جامعه ايران شود

 .)2014, p. 38

هويت فرهنگي

A36 دليل ماندگاری آثار ماندگار تاريخی، بهره گيری معماران آن ها از زبان فضايی معنادار بوده
.)Lawson, 2012, p. 26( است

زبان فضايی معنادار

ب- کدبندی سطح دوم )تولید مقوله های عمده( 
معماری،1 در1 ماندگاری1 با1 مرتبط1 مفاهيم1 یافتن1 از1 پس1
طبقه1بندی1 »مقوله،1 می1پردازیم.1 آن1ها1 مقوله1بندی1 به1
با1یکدیگر1مقایسه1شوند،1 مفاهيم1است.1وقتی1که1مفاهيم1
این1 مربوط1اند،1 مشابه1 پدیده1های1 به1 که1 برسند1 نظر1 به1 و1
نظمی1 در1 مفاهيم1 ترتيب1 بدین1 می1شوند.1 کشف1 مقوالت1
از1 که1 است،1 مفهومی1 مقوله1 می1شوند.1 دسته1بندی1 باالتر1
 Danaeifar  & Emami,( است«1 انتزاعی1تر1 مفاهيم1 سایر1

از1 این1پژوهش1 p. 13 ,2007(.1حال1روش1مقوله1بندی1در1
نوع1روش1انباشتی1می1باشد،1که1در1آن1ضمن1کار1بر1روی1
محتوا1و1در1برخورد1با1هر1مفهوم1جدید1در1جدول1،11یک1
طبقه1 با1 مشابه1 مفاهيم1 و1 می1شود1 تشکيل1 جدید1 طبقه1
جدید1را1تحت1آن1عنوان1سازماندهی1شده1است.1در1جدول1
1،2مفاهيم1هریک1از1داده1های1استخراج1شده1از1متن1و1در1
نهایت1طبقه1بندی1آن1ها1مشاهده1می1شود.1بدین1ترتيب1که،1
144مفهوم1حاصل1از1361جمله1بررسی1شده1در1جدول1،11

در191مقوله1دسته1بندی1شده1اند.1

جدول 2: مفاهیم و مقوله های مرتبط با ماندگاری
مقولهها)مؤلفهها(مفاهیم)کدها(شناسه

 A1+A11+A18+
A24+A21

زمان+   با  شدن  همراه  فرامكان+  و  فرازمان  بودن+  بی زمان  بودن+ 
دگرگون پذيری )انعطاف پذيری(

پويايی

 A8+A33+A7دوام كالبدیسازه و ايستايی+ دوام كالبدی+ مقاومت در برابر فرسودگی و زوال

A7+A32+A6تداوم كاركردتداوم فعاليت+ كاركرد

 A16+A20+A19+A27+
A25+A17+A26+A4

انگاره های معنوی+ الگوهای مقدس+ مذهب+ الهی بودن+ توجه به كيفيات 
ازلی+ شناخت انسان و ابعاد پنهانی اش+ روح بنا

معنويت
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مقولهها)مؤلفهها(مفاهیم)کدها(شناسه

 A22+A30+A35+
A12+A15+A2+A14

تداوم تاريخی و فرهنگی+ اعتقادات و آيين ها+ هويت فرهنگی+ ارزش های 
جامعه

فرهنگ

 A10+A13+A24توجه به طبيعتتوجه به شرايط پيرامونی+ اقليم و بستر طرح+ سازگاری با طبيعت

A3+A28+A2+ A5 هندسه و الگوهای مشترك ماندگار+ كهن الگوها+ الگوهای مشترك
جهانی

توجه به الگوهای 
مشترك

A31+A29+A9+ A36 ارزش و پيام+ مفهوم )مفهوم عميق و با اهميت( + معنای خاص+ زبان
فضايی معنادار

معنا

 A35+A23حس تعلقحس مكان+ تصوير ذهنی ماندگار

4-1-2- مرحله دوم: کدگذاری محوری4
در1روش1داده1بنياد،1ما1می1خواهيم1مقوالت1به1دست1آمده1و1
روابط1بين1آن1ها1را1کشف1کنيم،1و1آن1مقوله1ها1را1به1شکلی1
ربط1 هم1 به1 شده،1 شناخته1 معمول1 شکل1 به1 نه1 و1 جدید1
 Mehrabi, Khanifar, Amiri, & Zarei Matin,( دهيم1
p. 11 ,2011(.1بنابراین1در1این1مرحله1پدیده1محوری1یعنی1

»ماندگاری1در1معماری«1را1در1مرکز1فرآیندی1که1در1حال1
به1دست1 مقوله1ها1 سپس1 و1 داده،1 قرار1 هستيم،1 آن1 بررسی1
آمده1در1جدول1،21را1متناسب1با1نوع1ارتباط1آن1ها1با1پدیده1
محوری1در1مدل1پارادایم1»استراوس1و1کوربين«،1جاگذاری1
و1به1هم1ربط1می1دهيم.1این1مرحله1مشتمل1بر1ترسيم1یک1

نمودار1است،1که1»الگوی1کدگذاری«1ناميده1می1شود.1

 شکل 3: الگوی کدگذاری پدیده ماندگاری در معماری

4-1-3- مرحله سوم: کدگذاری انتخابی5
با1توجه1به1مراحل1کدگذاری1قبلی1و1بررسی1داده1ها1می1توان1
به1 می1باشد.1 ماندگاری1 در1 زمينه1ساز1 متغيری1 معنا1 گفت،1
عبارت1دیگر1وجود1معنای1خاص1در1فضا1و1محيط1عاملی1
آنجا1 از1 بنای1معماری1می1شود.1 ماندگاری1 باعث1 است،1که1
که1هر1نمود1معنایی1در1کالبد1نمی1تواند1ماندگار1شود،1پس1
الگوی1 به1یک1 بناهای1جاودان1در1معماری1 بررسی1 با1 باید1
ما1 به1 مشترک1 الگوی1 این1 رسيد.1 آن1ها1 بين1 در1 مشترک1
نشان1می1دهد،1که1چگونه1اطالعات1معنایی1خود1را1در1قالب1
را1 معنایی1 تداوم1 که1 طوری1 به1 بگنجانيم،1 معماری1 کالبد1

الگوهای1 این1 چون1 دیگر1 طرف1 از1 باشد.1 داشته1 همراه1 به1
سربلند1 شدن1 ماندگار1 آزمون1 از1 تاریخ1 طول1 در1 مشترک1
در1 ماندگاری1 برای1 راهبردی1 می1توانند1 آمده1اند،1 بيرون1
بناهای1معاصر1باشند.1اما1نکته1قابل1توجه1آن1است1که1برای1
تداوم1معنا1ابتدا1باید1کالبد1و1کارکرد1آن1ماندگار1شده1باشند.1
الگوهای1مشترک1به1دست1آمده1باید1در1کالبدی1مانا1)دوام1
کالبدی1به1لحاظ1ایستایی1و1سازه(1و1هماهنگ1با1طبيعت1
به1 محکوم1 صورت1 این1 غير1 در1 گيرند،1 قرار1 خود1 اطراف1
نابودی1خواهند1بود1و1نمی1توانند1در1مقابل1نامالیمات1تاریخ1
راهی1به1جاودانگی1برند.1بنابراین1کالبد1و1تداوم1فعاليت1های1
درون1آن1است،1که1شرایط1زمينه1ای1را1برای1ایجاد1معنا1در1
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قالب1الگوهای1مشترک1در1بنا1فراهم1می1کند.1از1سوی1دیگر1
همان1طور1که1گفته1شد1این1الگوها1راهبرد1ماندگاری1اند،1اما1
عواملی1بر1این1راهبردها1تأثير1می1گذارند،1عواملی1که1هر1چه1
تأثير1آن1ها1بيشتر1باشد،1بنا1با1اطمينان1بيشتری1در1مسير1
تحليل1 و1 بررسی1 به1 توجه1 با1 قرار1می1گيرد.1 ماندگار1شدن1
داده1ها،1عوامل1مؤثر1بر1ماندگاری1در1معماری1در1دو1دسته1
کلی1فرهنگ1و1معنویت1قرار1گرفته1اند.1معنویت،1آن1چيزی1
است،1که1باعث1ایجاد1روح1در1بنا1می1شود1و1فرهنگ،1به1بنا1
انگاره1های1 مشترک،1 الگوهای1 این1 در1 اگر1 می1دهد.1 ارزش1
پيدا1 راه1 ازلی1 کيفيات1 و1 مذهب1 مقدس،1 الگوی1 معنوی،1
اعتقادات،1هویت1 اگر1 و1 بنا1دميده1می1شود1 در1 روح1 کنند،1
واجد1 بنا1 کنند،1 پيدا1 جامعه1حضور1 ارزش1های1 و1 فرهنگی1
ارزش1خواهد1شد.1بنابراین1معنویت1و1فرهنگ1با1تأثير1خود1
بر1روی1الگوهای1مشترک،1آن1ها1را1به1سمت1ماندگار1شدن1
و1جاودانگی1می1کشانند.1در1نهایت1می1توان1گفت،1توجه1به1
ماندگاری1در1طراحی1فضا1باعث1افزایش1حس1تعلق1به1فضا1
از1 بسياری،1 معنایی1 اطالعات1 ماندگار1حامل1 آثار1 می1شود.1
را1 اطالعات1 این1 می1توانند1 و1 جامعه1اند1 مذهب1 و1 فرهنگ1
ارزش1ها1و1 باعث1حفظ1 و1 آینده1منتقل1کنند1 به1نسل1های1

آرمان1های1جامعه1خود1شوند.

4-2- توصیف و تحلیل ادراک ذهنی در معماری
با1توجه1به1مطالعات1انجام1شده،1دو1نوع1ادراک1را1به1طور1
کلی1می1توان1برای1انسان1در1نظر1گرفت:11(1ادراک1از1طریق1
حواس1)ادراکات1حسی(،21(1ادراک1از1طریق1شعور1)ادراکات1
ذهنی(.1مطالعات1بسياری1به1شکل1های1گوناگون1به1بررسی1
این1 در1 که1 ادراکی1 آن1 اما1 پرداخته1اند،1 حسی1 ادراکات1
پژوهش1موردنظر1است،1ادراک1ذهنی1می1باشد،1که1نتيجه1
آن1ایجاد1تصویر1ذهنی1در1فرد1است.1پژوهش1حاضر1قصد1
دارد1از1طریق1روش1داده1بنياد،1یک1تئوری1به1شکل1منظم1و1
بر1اساس1بررسی1و1تحليل1داده1ها1در1این1زمينه1تدوین1کند.

4-2-1- مرحله اول: کدگذاری باز 
این1مرحله1شامل1دو1قسمت1است:

الف- کدبندی سطح اول )تولید مفاهیم اولیه(
در1این1مرحله1با1توجه1به1مطالعات1انجام1شده1در1راستای1
ادراک1به1ویژه1ادراک1ذهنی،1و1بررسی1خط1به1خط1داده1ها،1
1118جمله1مرتبط1با1موضوع1از1متون1استخراج1و1کدگذاری1
در1 و1 تکراری1حذف1 با1کدهای1 مطالب1 است.1سپس1 شده1
نهایت1441جمله1کدگذاری1شده1در1جدول1،31جمع1آوری1
شده1است1)حرف1التينB(1(،1شناسه1مربوط1به1داده1های1

ادراک1در1معماری1است(.

جدول 3: تولید مفاهیم اولیه از داده  های مرتبط با ادراک در کد گذاری باز
مفهوم)کد(دادههاشناسه

B1 ،يكي از عمده ترين فرآيندهاي ادراكي »بازشناسي« است. اين ويژگي ها عبارت اند از: »شكل
 .)Jalali, 2001( »اندازه، رنگ، بافت و وضعيت قرار گرفتن

رنگ، بافت، وضعيت 
قرارگرفتن

B2 .)Ibid, 2001( تضاداز طريق جداسازي شكل و زمينه، اشياء از هم جدا مي شوند
B3 معاني با ايجاد ادراكي دروني از فضا، عاملي در به وجود آمدن هويت، زيبايي و لذت از فضاي

  .)Falahat, 2006, p. 58( ساخته شده هستند
معاني )معنا( 

B4  .)Jalali, 2001( وراثت و آموزشوراثت و آموزش، هر دو بر ادراك تأثير مي گذارند
B5 Cooper,( در واقع ادراك، يعني تفسير شدن اطالعات حسي براي معني بخشيدن به آن ها

 .)2009, p. 31
معني بخشي اطالعات 

حسي
B6 در ادراك اجتماعي، افراد با خصوصياتي در ارتباط هستند كه قابل مشاهده مستقيم نيست

  .)Jalali, 2001( و بايد استنباط شوند. مانند: هوش و شخصيت
هوش و شخصيت

B7 Kazemi &( از قابليت هاي نور فيزيكي در انتقال پيام و ادراك فضا مي توان استفاده كرد
 .)Khalil Abad, 2011, p. 44

نور

B8 بهره گيري از الگوي هندسي، انگاره اي را در ادراك آدمي فراهم مي سازد تا پيوند وجوه مادي
 .)Ibid, p. 44( و معنوي را محقق سازد

الگوي هندسي

B9 Ibid,( ابزار پيام رسان در ادراك معنوي فضا مورد استفاده قرار مي گيرند رنگ ها به عنوان 
 .)p. 44

رنگ

B10 ،)روانشناختي فردي )غم و شادي به عوامل  دارند، مي توان  تأثير  ادراك  بر  از عواملي كه 
بر  انگيزه فرد، عوامل فرهنگي و تجارب حسي قبلي اشاره كرد كه هر كدام به نوبه خود 

 .)Barati & Soleiman Nezhad, 2011, p. 22( ادراك فرد از محيط تأثير مي گذارد

عوامل فرهنگي، تجارب 
حسي قبلي و انگيزه فرد

B11 جنسيت، ويژگي هاي شخصيتي و انگيزه هاي شخصي نيز ادراك متفاوتي از محيط به وجود
 .)Kazemi & Khalil Abad, 2011, p. 44( مي آورند

جنسيت و يژگي هاي 
شخصيتي
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مفهوم)کد(دادههاشناسه

B12 انتظارات ناظر از محيط و فضا، كه حاصل تجربيات محيطي مكرر در گذشته و برگرفته از
 .)Pakzad, 2004, p. 29( حافظه شناختي اوست، در فرآيند ادراك تأثير بسيار دارد

تجربيات گذشته

B13 ادراك تعبير،  از تفسير و  ادراكات حسي شناسايي شده و پس  واقعيات محسوس، توسط 
 .)Mortazavi, 2001, p. 67( انجام مي گيرد. تكامل ادراك به شناخت پديده ها منجر مي شود

واقعيات محسوس

B14 ،از وجود واقعيات دنياي خارج يا داخل مطلع مي شويم به كمك گيرنده هاي حسي خود 
 Barati & Soleiman( ادراك مي انجامد  به  تعبير  و  تفسير  از  احساس، پس  اين  و سپس 

 .)Nezhad, 2011, p. 21

گيرنده هاي حسي، تفسير 
و تعبير احساس

B15 براي اين كه موجود زنده بتواند دو محرك ضعيف را متمايز از يكديگر احساس كند، بايد
 .)Panahi, 2012( شدت محرك به اندازه اي باشد كه بدان حساسيت نشان دهد

شدت محرك

B16 معماري مانند: زبان، پيام و پيام هايي را منتقل مي كند، اين پيام ها از طريق ابعاد كالبدي بنا
به ما مي رسند و در ذهن ما معنا مي شوند. هنگامي كه اين اطالعات در ذهن معنا مي يابد، 

 .)Behbudi, 2012, p. 43( ادراكي از بنا در ما پديد مي آيد

پيام هاي معنادار

B17 گروتر، اطالعاتي را كه از پديده ها به صورت عام و از معماري به شكل خاص به ما مي رسند را
در دو سطح تقسيم بندي كرده است: الف- اطالعات زيبايي شناسي )توجه به جنبه عاطفي(، 

 .)Grutter, 2008, p. 9( ب- اطالعات معنايي

اطالعات زيبايي شناسي 
و معنايي

B18 ادراك در نزد بيشتر فالسفه دو گونه اصلي است: الف- ادراك حسي )حاصل دريافت حواس
Naghi- )ظاهري(، ب- ادراك عقلي )حاصل دريافت هاي باطني در تكميل داده هاي حسي( 

 .)zadeh & ostadi, 2014, p. 4

ادراك عقلي و 
دريافت هاي باطني

B19
عوامل مؤثر بر ادراك در روانشناسي محيط دو دسته اند: الف- عوامل بيروني مانند: زمان، 
زاويه ديد، سرعت حركت، محيط و كيفيات آن، ب- عوامل دروني مانند قوميت، ارزش ها، 
هنجارهاي اجتماعي، تاريخ، سن، جنسيت، تحصيالت و شغل، زبان و عوامل شخصي- ارزشي 
مانند: جهان بيني و باورها، ارزش ها و هنجارهاي شخصي، آرمان ها و اعتقادات، خودشناسي، 

 .)Ibid, p. 4( بينش و نگرش

زمان، زاويه ديد، 
سرعت حركت، قوميت، 
ارزش ها و هنجارهاي 
اجتماعي، تاريخ، سن، 

زبان، تحصيالت و شغل، 
ارزش هاي شخصي، 

باورها، آرمان ها، 
اعتقادات، جهان بيني و 

خودشناسي

B20 ادراك فرآيندي هدفمند است و به فرهنگ، نگرش ها و ارزش هاي حاكم بر تفكرات ادراك
.)Salami & Sohangir, 2013, p. 7( كننده بستگي دارد

نگرش ها و ارزش هاي
 حاكم بر تفكرات

B21 از عبارت اند:  تأثير مي گذارند  از محيط  انسان  ادراك  روي  بر  بر حواس  كه عالوه  عواملي 
 .)Ibid, p. 10( محيط طبيعي، محيط اجتماعي، محيط اقتصادي، محيط فرهنگي

محيط اقتصادي، 
اجتماعي و طبيعي

B22 عمده ترين عوامل محيطي و معمارانه اي كه بر رفتار فرد در محيط كار تأثير ويژه اي دارند
عبارت اند از: سر و صدا، آب و هوا و شرايط اقليمي، تراكم جمعيت، فضاي سبز، رنگ، شكل 

.)Ibid, p. 12( فضا، مبلمان داخلي فضا، رايحه، فرم ساختمان

آب و هوا و شرايط 
اقليمي، فضاي سبز، 

تراكم جمعيت، رايحه، 
فرم ساختمان، سر و صدا

B23 رنگ ها بهتر  تشخيص  و  دقيق تر  ادراك  و  بينايي  قدرت  افزايش  موجب  روشنايي،  ميزان 
 .)Ibid, p. 12( مي شود

روشنايي و بينايي

B24 فرم مناسب باعث ادراك بصري بهتري از فضا و تأثير مطلوب بر فعاليت انسان و باال رفتن
 .)Ibid, p. 13( بازدهي كار مي شود

فرم مناسب

B25 فرهنگ جامعه اي كه فرد در آن شكل گرفته، بر روي ادراك وي از محيط اطرافش مؤثر
 .)Ibid, p. 13( است

فرهنگ جامعه
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مفهوم)کد(دادههاشناسه

B26 Saremi & Bazuvand,( از فضا مي دهد ادراك مناسب تري  تزيينات مبلمان و رنگ فضا، 
 .)2014, p. 7

تزيينات مبلمان

B27 .)Ibid, p. 6( حركت و درك حركت در درك ارتباط ها و سلسله مراتب فضايي مؤثر است
سلسله مراتب فضايي

B28 اطالعات ادراكي را اپليارد به سه دسته تقسيم كرده است، يكی از آن ها اطالعات استنباطي
 .)Lang, 2009( می باشد كه اساس نظام هاي رمزي كردن عناصر محيط است

اطالعات استنباطي

B29 .)Panahi, 2012( اندام حسي سالمبراي اين كه ادراك دقيق تر باشد، بايد اندام حسي سالم باشد

B30 حالت هيجاني، يكي ديگر از عوامل مؤثر در ادراك است. اگر هيجان وارد عمل شود، ادراك
.)Salami & Sohangir, 2013, p. 15( تحت تأثير قرار مي گيرد

حاالت هيجاني

B31 يكي از عوامل مؤثر در ادراك، توجه يا دقت است. عوامل اين توجه در خود محرك يا درون
ماست. عوامل دقت مي تواند دروني يا بيروني باشد. عوامل بيروني عبارت اند از: اندازه، شدت، 
حركت، تضاد، تكرار، تغيير و استمرار. عوامل دروني عبارت اند از: نيازهاي جسمي، آمادگي 

 .)Panahi, 2012( ذهني، آموخته هاي پيشين و رغبت ها

تكرار، تغيير و استمرار، 
نيازهاي جسمي و 

آمادگي ذهني

B32 نگرش ها، عاليق، تمايالت و آرزوها موجب مي شوند، فرد آن دسته از اشياء را ادراك كند كه
 .)Jalali, 2001( مورد عالقه اوست

عاليق و آرزوها

B33 از نظر فريتز استيل مهم ترين عوامل كالبدي مؤثر در ادراك شامل شكل و اندازه فضا، درجه
 Mirkarimi &  Isham,( محصوريت، تناسب، مقياس انساني، بو، صدا و تنوع بصري مي باشد

 .)2015, p. 72

شكل و اندازه فضا، درجه 
محصوريت، تناسب، 

مقياس انساني و تنوع 
بصري

B34 و شرايط  محصول  خود  و  نمي گيرند؛  شكل  خود  به  خود  نيز  ذهني  تصورات  و  ادراكات 
 .)Mazlomi, 2011, p. 136( مؤلفه هاي محيطي است

مؤلفه هاي محيطي

B35 Saremi( حواس از ادراك لحظه اي انسان ناشي مي شود و مستقيماً در ادراك فضا مؤثر است
 .)& Bazuvand, 2014, p. 6

ادراك لحظه اي

B36 هر ادراكي با دريافت حسي آغاز مي شود و با خلق معني در ذهن پايان مي گيرد، اما نكته
 Kazemi &( است  از چنين كنشي  ناگزير  معني  هر  كه ظهور  يافته هاست  تأويل  اساسي 

.)Behzadfar, 2013, p. 76

تأويل يافته ها

B37.)Ibid, p. 77( خلق معنيدر هر فرآيند ادراكي، خلق معني صورت مي گيرد

B38 .)Sattari, 1997, p. 67( رمز و نمادرمز يا نماد، بيان ادراكي و مشهود است

B39 Saremi &( از طريق پنج حس است  ادراك دنياي خارج و عينيات  كار قواي محسوسه، 
 .)Bazuvand, 2014, p. 8

ادراك عينيات

B40 Moghen,( از محيط كسب مي كند، خواصي نمادين و معنابخش دارند اطالعاتي كه فرد 
 .)2014

خواص نمادين اطالعات

B41 ارنست كاسير می گويد ساختار مغز انسان طوري طراحي شده است تا از طريق نمادها به
   .)Moghen, 2014( درك بپردازد

نماد

B42 به دستيابي  براي  را  محيطي  محرك هاي  آن  از  استفاده  با  ما  كه  است  فرآيندي  ادراك 
Barati & Solei- )تجربه هاي معني دار بر مي گزينيم و آن ها را سازماندهي و تفسير مي كنيم 

 .)man Nezhad, 2011, p. 22

تجربيات معنادار،
 سازماندهي و تفسير

B43 از: ادراك حسي، ادراك خيالي، ادراك از نظر فالسفه، مراتب و گام هاي ادراك عبارت اند 
 .)Naghizadeh & Ostadi, 2014, p. 10( وهمي، ادراك عقلي

ادراك حسي، ادراك 
خيالي، وهمي و عقلي

B44 در ادبيات معماري، معنا در اثر معماري وجود دارد و رمزگذاري شده است و هنگامي كه
 Behbudi, 2012,( اين پيام توسط ناظر رمزگشايي مي شود، به آن »ادراك«  اطالق مي شود

 .)p. 44

رمزگشايي معنا
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ب- کدبندی سطح دوم )تولید مقوله های عمده( 
پس1از1یافتن1مفاهيم1مرتبط1با1ادراک،1به1مقوله1بندی1آن1ها1
که1 مقوله1بندی1همان1طور1 روش1 می1پردازیم.1 در1جدول141
گفته1شد1از1نوع1روش1انباشتی1می1باشد،1که1در1آن1ضمن1

در1 جدید1 مفهوم1 هر1 با1 برخورد1 در1 و1 محتوا1 روی1 بر1 کار1
جدول1،31یک1طبقه1جدید1تشکيل1می1شود1و1مفاهيم1مشابه1
با1طبقه1جدید1را1تحت1آن1عنوان1سازماندهی1می1کنيم.1در1
جدول1زیر،1731مفهوم1از1441جمله1بررسی1شده1در1جدول1

1،3در1121مقوله1دسته1بندی1شده1اند.

جدول 4: مفاهیم و مقوله های مرتبط با ادراک در کدگذاری باز
مقولهها)مؤلفهها(مفاهیم)کدها(شناسه

 B1+B2+B7+ B8+ B9+
B24+B22+B27+B33

شكل و اندازه فضا+ الگوی هندسی+ رنگ+ بافت+ نور+ تضاد+ فرم مناسب 
)مقياس  مقياس  محصوريت+  درجه  قرارگرفتن+  وضيعت  ساختمان+ 

انسانی(+ تناسب+ حركت و درك سلسله مراتب فضايی  

فيزيك و كالبد
)عوامل پايا در 

ادراك(

 B15+B19+B31عوامل پويا در زمان+ زاويه ديد+ سرعت حركت+ شدت محرك+ تكرار+ تغيير و استمرار
ادراك

B22+B26+B33+B34 +بصری تنوع  خلوتی(+  و  )ازدحام  جمعيت  تراكم  محيطی+  مؤلفه های 
رايحه+ صدا )سروصدای محيط(+ تزيينات مبلمان

كيفيات محيطی

 B10+B19+B20+B25  +عوامل فرهنگی+ قوميت+ تاريخ+ نگرش ها و ارزش های حاكم بر تفكرات
اعتقادات+ باورها و آرمان ها+ جهان بينی ها

فرهنگ و 
اعتقادات

 B21+B22محيط طبيعیتنوع گياهی و فضای سبز+ آب و هوا+ شرايط اقليمی

 B19+B21محيط اقتصادی و اقتصاد+ ارزش ها و هنجارهای اجتماعی
اجتماعی

B3+B5+B16+ B17+
B37+B42

تجربيات معنادار+ پيام های معنادار+ معنی بخشی اطالعات حسی+ اطالعات 
معنايی+ خلق معنی

اطالعات معنايی

 B4+B6+B11+ B12+
B19+B29+B31

نيازهای جسمی+  و شغل+  تحصيالت  تجربيات گذشته+ جنسيت+ سن+ 
اندام حسی  زبان+  آموزش+  و  وراثت  و شخصيت+  آمادگی ذهنی+ هوش 

سالم

ويژگی های 
شخصی

 B10+B19+B30+B32  انگيزه فردی+ تجارب حسی قبلی )غم و شادی(+ حاالت هيجانی+ عاليق
و آرزوها+ نوع نگرش+ خودشناسی+ ارزش ها و هنجارهای شخصی

ويژگی های
روانشناختی فردی

B44+B28+B36+B38+
 B40+B41

رمزگشايی معنا+ تاويل يافته ها+ نماد+ اطالعات استنباطی+ خواص نماين 
اطالعات

رمز و نماد

B13+B14+B17+B23+
 B35+B39

بينايی+ گيرنده های حسی+ اطالعات زيبايی شناسی+ واقعيات محسوس+ 
ادراك عينيات+ ادراك لحظه ای

ادراكات حسی

 B18+B14+B42+B43 تفسير و تعبير+ سازماندهی+ دريافت های باطنی+ ادراك خيالی، وهمی و
عقلی 

ادراكات ذهنی

4-2-2- مرحله دوم کدگذاری محوری
در1این1مرحله1پدیده1محوری1یعنی1»ادراک1ذهنی«1را1در1
مرکز1فرآیندی1که1در1حال1بررسی1آن1هستيم1قرار1داده،1
و1سپس1مقوله1های1به1دست1آمده1در1جدول1،41را1متناسب1
پارادایم1 مدل1 در1 محوری1 پدیده1 با1 آن1ها1 ارتباط1 نوع1 با1
»استراوس1و1کوربين«،1جا1گذاری1و1به1هم1ربط1می1دهيم.1

این1مرحله1مشتمل1بر1ترسيم1یک1نمودار1است،1که1»الگوی1
کدگذاری«1ناميده1می1شود.1

با1توجه1به1این1که1قصد1داریم،1ادراک1ذهنی1را1در1معماری1
بررسی1کنيم،1در1شکل1،41تنها1عامل1فيزیک1و1محيط1را1
به1عنوان1عامل1مؤثر1بر1ادراک1ذهنی1در1معماری1در1نظر1

می1گيریم.
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 شکل 4: الگوی کدگذاری پدیده ادراک ذهنی در معماری

4-2-3- مرحله سوم: کدگذاری انتخابی
داده1ها1 بررسی1 و1 محوری1 کدگذاری1 مراحل1 به1 توجه1 با1
از1 معماری1 از1 حاصل1 اطالعات1 که1 گفت1 چنين1 می1توان1
انسان1 حواس1 توسط1 ابتدا1 زیبایی1شناسی1 اطالعات1 جمله1
حال1 می1گویند.1 حسی1 ادراک1 آن1 به1 که1 می1شوند،1 درک1
چنانچه1این1اطالعات1حسی1حامل1پيام1های1معنادار1باشند،1
بنابراین1 می1شوند.1 استنباط1 و1 درک1 انسان1 شعور1 توسط1
حواس1و1شعور1به1عنوان1ابزارهای1درک1در1انسان،1هر1دو1
از1عوامل1زمينه1ای1ادراک1ذهنی1به1شمار1می1روند1و1بدون1
آن1ها1هيچ1گونه1ادراکی1رخ1نخواهد1داد.1از1طرف1دیگر1معنا1
نمی1یابد.1 بروز1 امکان1 صورت،1 واسطه1 به1 جز1 معماری1 در1
معماری1 در1 ذهنی1 ادراک1 به1 دستيابی1 برای1 بنابراین1
می1بایست،1کالبد1و1محيط1فيزیکی1حامل1اطالعات1معنایی1
شوند،1اطالعاتی1که1از1معانی1ابتدایی1حسی1و1ملموس1خارج1
شده،1و1معنای1ارزشی1و1نمادین1به1خود1گيرند.1رمز1و1نماد،1
این1وظيفه1را1در1معماری1بر1عهده1دارند.1به1عبارت1دیگر،1

مسئله1 این1 حل1 برای1 راهبردی1 نمادپردازی1 و1 رمزگذاری1
در1معماری1است،1زیرا1هم1دارای1کالبد1ظاهری1اند،1و1هم1
دارای1معنای1باطنی،1معنایی1که1برای1استنباط1و1درک1وارد1
ذهن1می1شود1و1پس1از1رمزگشایی1توسط1مخاطب،1درک1آن1
صورت1می1گيرد.1در1اینجا1عامل1تأثيرگذار1بر1درک1معنای1
رمزها1و1نمادها،1کالبد1و1محيط1فيزیکی1می1باشد.1رمزها1و1
نمادها1می1توانند1به1صورت1های1گوناگونی1در1کالبد1حضور1
یابند1و1این1امر1بستگی1به1خالقيت1معمار1دارد،1که1چگونه1
آن1ها1را1در1کالبد1طرح1خود1به1کار1گيرد،1به1طوری1که1هم1
دارای1حس1زیبایی1شناسی1باشند1و1هم1اطالعات1معنایی1و1
البته1نکته1 ارزشی1را1به1درستی1به1مخاطب1منتقل1کنند.1
اساسی1در1اینجا،1تأویل1رمزها1و1نمادهاست،1که1ظهور1هر1
معنی1در1ذهن1ناگزیر1از1چنين1کنشی1است.1حال1اگر1ادراک1
ذهنی1به1درستی1صورت1گيرد1و1به1تکامل1برسد،1شناخت1
پدیده1مورد1نظر1حاصل1می1شود.1همچنين1ادراکات1ذهنی1

مستقيما1ًبر1ابعاد1حس1مکان1مؤثر1خواهند1بود.1

 شکل 5: شمای فرآیند تحلیل شده
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در  ادراکی  ماندگاری  نظریه  و  الگو  تدوین   .5
معماری

پس1از1بررسی1دو1مفهوم1ماندگاری1و1ادراک1ذهنی1به1طور1
جداگانه1مطابق1با1مراحل1قبلی،1در1این1قسمت،1با1تطبيق1

دو1الگوی1کدگذاری1حاصل1از1آن1ها1)شکل1های31و41(1به1
الگوی1 یک1 قالب1 در1 ادراکی1 ماندگاری1 تحليل1 و1 بررسی1
نگارش1 نيز1 نهایت1 در1 می1شود.1 پرداخته1 جدید1 کدگذاری1
ادراکی،1 ماندگاری1 کدگذاری1 الگوی1 از1 حاصل1 نظریه1

پاسخی1به1سؤال1اصلی1این1مقاله1خواهد1بود.11

جدول 5: تطبیق دو الگوی کدگذاری ماندگاری و ادراک ذهنی در معماری
پیامدهاراهبردهاعوامل مؤثرعوامل زمینه ایمتغیر زمینه سازپدیده محوری

دوام1کالبدی1)سازه1و1ایستایی(،1معناماندگاری
تداوم1کارکرد،11توجه1به1
طبيعت1و1اقليم1و1پویایی

فرهنگ1و1
معنویت

استفاده1از1الگوهای1
مشترک

ایجاد1حس1تعلق1
و1تبدیل1شدن1به1

ميراث1جامعه

کالبد1و1محيط1حواس1و1شعوراطالعات1معناییادراک ذهنی
فيزیکی

رمزگذاری1و1
استفاده1از1نمادها

شناخت1پدیده1ها

 شکل 6: الگوی کدگذاری پدیده محوری ماندگاری ادراکی

5-1- نظریه ماندگاری ادراکی در معماری
کدگذاری1 الگوی1 دو1 تطبيق1 از1 که1 1،6 شکل1 به1 توجه1 با1
ماندگاری1و1ادراک1ذهنی1در1معماری1)شکل1های31و41(،1
به1دست1آمده1است،1می1توان1گفت1معنا1و1تداوم1آن،1عامل1
زمينه1ساز1در1ماندگاری1ادراکی1است،1به1عبارت1دیگر1وجود1
معنای1خاص1و1تداوم1آن1در1فضا1و1محيط1عاملی1است1که1
باعث1ایجاد1ادراک1ماندگار1از1بنای1معماری1در1طول1زمان1
می1شود.1معنا1قبل1از1آن1که1بخواهد1توسط1مخاطب1درک1
شود،1ابتدا1باید1در1کالبد1نمود1یابد.1در1واقع1با1تداوم1کالبد1
معماری1است1که1تداوم1معنا1رخ1می1دهد.1بدیهی1است،1اگر1
کالبد1به1لحاظ1سازه1و1ایستایی1مقاوم1نباشد1و1بی1توجه1به1

شرایط1اقليمی1منطقه1خود1طراحی1شده1باشد،1نمی1تواند1در1
مقابل1نامالیمات1تاریخ،1طبيعت1و1زمان1راهی1به1جاودانگی1
برد.1کالبد1اولين1چيزی1است1که1مخاطب1برای1درک1معنا1
با1آن1مواجه1می1شود.1وی1ابتدا1توسط1حواس1خود،1اطالعات1
محيطی1و1کالبدی1را1دریافت1و1سپس1آن1را1به1شعور1منتقل1
حامل1 و1 مناسب1تر1 کالبد1 اطالعات1 هرچه1 حال1 می1کند.1
اطالعات1زیبایی1شناسی1بيشتری1باشد،1توجه1را1که1یکی1از1
مهم1ترین1فرآیندهای1ادراکی1است،1به1خود1جلب1کرده،1و1
ادراکات1حسی1کامل1تر1و1دقيق1تری1در1مخاطب1رخ1خواهد1
داد.1بنابراین1کالبد1ماندگار،1حواس1و1شعور1انسان1به1عنوان1
عوامل1زمينه1ای1برای1رسيدن1به1ادراک1ماندگار1می1باشند.1
حال1باید1کالبد1ماندگار،1حامل1اطالعات1معنایی1شود.1اما1هر1
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نمود1معنایی1در1کالبد1نمی1تواند1ماندگار1شود،1پس1با1یافتن1
به1چگونگی1 بناهای1جاودان1می1توان1 از1 الگوهای1مشترک1
این1نمود1معنایی1در1کالبد1دست1یافت.1الگوهای1مشترک،1
چگونگی1پاسخگویی1اثر1معماری1به1نيازهای1انسان1و1این1که1
چه1معناهایی1همواره1در1طول1زمان1برای1انسان1خوشایند1
بوده1است1را1به1ما1نشان1می1دهند.1از1طرف1دیگر،1نماد1و1رمز1
راهبرد1درک1معنا1از1کالبد1معماری1هستند1و1بنا1به1گفته1
شده1 طراحی1 طوری1 انسان1 مغز1 ساختار1 کاسيرر،1 ارنست1
 Cassirer, 1925,(1است،1تا1از1طریق1نمادها1به1درک1بپردازد
باالیی1 بسيار1 قابليت1های1 نيز1 رمزها1 همچنين1 1.)p. 174
برای1ایجاد1ادراک1ماندگار1در1آثار1معماری1دارند.1زیرا1رمز1
پدیده1ای1نيست،1که1یکبار1برای1هميشه1تبيين1شود،1بلکه1
به1طور1مکرر1گشوده1می1شود1و1زایشی1پایان1ناپذیر1از1نماد1و1
معنا1را1در1ذهن1ایجاد1می1کند.1این1خصلت1های1رمز1و1نماد1
موجب1می1شوند،1اثر1معماری1با1گذر1زمان1دچار1کهنگی1در1
الگوهای1 قالب1 باید1در1 معنا1 بنابراین1 نشود.1 معنا1 و1 ادراک1
کالبد1حضور1 نمادین1در1 و1 رمزگونه1 به1صورت1 و1 مشترک1
یابد1و1این1راهبرد1ماندگاری1ادراکی1در1معماری1می1باشد.1
اما1عواملی1بر1این1راهبرد1تأثير1می1گذارند،1عواملی1که1هرچه1
تأثير1آن1ها1بيشتر1باشد،1بنا1با1اطمينان1بيشتری1در1مسير1
ماندگار1شدن1قرار1می1گيرد.1این1عوامل،1فرهنگ1و1معنویت1
می1باشند1که1بر1الگوهای1مشترک1دارای1رمز1و1نماد1تأثير1
گذاشته1و1در1قالب1کالبد1و1محيط1فيزیکی1مشخصی1خود1
را1نشان1می1دهند.1در1نهایت،1تا1زمانی1که1الگوهای1مشترک1
بنا1 از1دست1ندهند،1 را1 از1سوی1مخاطبان1 قابليت1پذیرش1
ادراک1نخواهد1شد.1 با1گذر1زمان1ذره1ای1دچار1کهنگی1در1
به1ميراث1 تبدیل1شدن1 با1 ماندگاری1می1تواند1 بنای1 چنين1
جامعه1موجب1انتقال1ارزش1ها،1اعتقادات،1آرمان1ها1و1فرهنگ1
جامعه1به1نسل1های1آینده1شود،1و1با1رونق1صنعت1توریسم1و1
جذب1گردشگران،1خود1را1به1تمام1دنيا1و1انسان1ها1بشناساندو1
نه1تنها1در1طول1تاریخ1بلکه1در1اذهان1نيز1زنده1و1ماندگار1

باقی1بماند.1

6. نتیجه گیری
منظور1 به1 الگویی1 ارائه1 با1 تا1 شد،1 کوشش1 مقاله1 این1 در1
طراحی1 روند1 در1 ماندگاری1 و1 تداوم1 مسير1 به1 دستيابی1
پاسخ1 که1 یافت1 دست1 بناهایی1 خلق1 به1 بتوان1 معماری1
شفافی1به1زمان1داشته1باشند1و1در1یک1مقطع1زمانی1خاص1

دچار1زوال1و1نابودی1نگردند.
نتيجه1 این1 پژوهش،1 از1 آمده1 دست1 به1 الگوی1 به1 توجه1 با1
حاصل1شد1که1استفاده1از1الگوهای1مشترک1بناهای1ماندگار1
معماری1 در1 ادراکی1 ماندگاری1 برای1 الزم1 شرط1 می1تواند1
این1 از1 که1 بناهایی1 بسا1 نيست.1چه1 کافی1 اما1شرط1 باشد،1
مجسمه1 یک1 عنوان1 به1 تنها1 اما1 کرده1اند1 استفاده1 الگوها1
که1 آنچه1 نشده1اند.1 جاودانه1 و1 زنده1 و1 مانده1اند1 تاریخی1
الگوهای1مشترک1را1زنده1نگاه1می1دارد،1استفاده1از1معنا1در1
قالب1رمز1و1نماد1و1همچنين1توجه1به1نقش1انسان1در1فضای1
معماری1می1باشد.1به1عبارت1دیگر1می1توان1گفت،1بر1اساس1

الگوی1به1دست1آمده1برای1رسيدن1به1ماندگاری1ادراکی1در1
جهان1اسالم1معنا1باید1از1نوع1معنای1معنوی1و1مقدس1باشد،1
زیرا1هنر1اسالمی1بنا1به1گفته1تيتوس1بورکهارت،1هنر1مقدس1
است.1این1معنای1معنوی1در1اسالم،1ریشه1و1اصل1آسمانی1
الگوهای1مقدسی1هستند،1که1در1 دارد،1و1به1همين1جهت1
قالب1رمزهای1مقدس1در1بنا1حضور1می1یابند.1اما1نوع1نگاه1به1
این1واقعيات1ماوراء1عالم1و1نحوه1رمزگذاری1و1مفاهيم1حاصل1
تأثير1 اسالمی1 سنت1 و1 فرهنگ1 چون1 عواملی1 از1 آن1ها1 از1
محيط1 و1 کالبد1 در1 معمار،1چنان1 با1خالقيت1 و1 می1پذیرند1
فيزیکی1قرار1می1گيرند،1که1تحسين1هر1مخاطب1دینداری1را1
بر1می1انگيزد.1حال1تا1زمانی1که1باورها1و1ارزش1های1جامعه1
بناها1زنده1و1ماندگار1 این1 باشند،1 پيرو1اسالم1و1قوانين1آن1
خواهند1ماند.1در1غير1این1صورت1تنها1به1عنوان1مجسمه1ای1
سوی1 از1 شد.1 خواهند1 ماندگار1 کالبدی،1 نظر1 از1 تاریخی،1
ادراکی1 به1یک1ماندگاری1 دیگر1چنانچه1خواهان1دستيابی1
جهانی1باشيم1باید1به1دنبال1معنایی1بگردیم،1که1برای1همه1
انسان1ها1در1همه1دوران1ها1آشنا1و1قابل1درک1باشد.1به1عبارت1
جهانی1 را1 آن1 انسانی،1 مشترکات1 اساس1 بر1 معماری1 دیگر1
است،1 مشترک1 انسان1ها1 همه1 در1 که1 چيزی1 آن1 می1کند.1
چيزی1جز1فطرت1نيست.1فطرت،1مرتبه1ثابت1و1بی1زمان1و1
مکان1انسان1هاست1و1می1تواند1توسط1معانی1ظاهر1شده1در1
معماری،1عنصر1ثابت1و1یکسان1مخاطب1واقع1شود.1فطرت1به1
آنچه1در1انسان1اساسی1و1ازلی1است،1اشاره1دارد.1بنابراین1اگر1
در1الگوی1به1دست1آمده،1متغير1زمينه1ساز1را1معنای1فطری1
در1نظر1بگيریم1آنگاه1راهبرد1الگوهای1مشترک1و1رمز1و1نماد،1
چنين1 دارای1 الگوها1 کهن1 بود.1 خواهند1 فطرت1 از1 ناشی1
ویژگی1ای1هستند1و1در1حافظه1ناخودآگاه1جمعی1انسان1ها1
که1در1اسالم1به1آن1فطرت1نيز1می1گویند،1ذخيره1می1گردند.1
کهن1الگوها1همان1صورت1های1ازلی1هستند،1که1بالقوه1شکل1
 Ershad, 2007, p.( نماد1شکل1می1گيرند1 ندارند،1ولی1در1
معماری1 طرح1 در1 الگوها1 کهن1 از1 بهره1گيری1 با1 پس1 1.)52
اقليم،1 با1 متناسب1 جهانی1 مشترک1 الگوهای1 به1 می1توان1
بنابراین1 یافت.1 دست1 موردنظر1 منطقه1 مذهب1 و1 فرهنگ1
ادراکی1در1جهان1 ماندگاری1 برای1 الگوها1شرط1الزم1 کهن1
هستند1و1می1توانند1با1طيف1وسيعی1از1انسان1ها1ارتباط1بر1
قرار1کنند.1در1واقع1اگر1الگوهای1مشترک1دارای1رمز1و1نماد،1
حاصل1از1نيازهای1درونی1و1فطری1انسان1باشند،1تا1زمانی1که1
نسل1انسان1پابرجاست،1بنا1همچنان1دارای1ادراک1و1معنای1
تازه1و1قابل1فهم1خواهد1بود.1زیرا1فطرت1انسان1با1گذر1زمان1
تغيير1نمی1کند1و1این1گونه1است،1که1جاودانگی1بنا1در1عين1
توجه1به1انسان1ميسر1می1شود1و1بنا1راه1به1بی1زمانی1می1برد.1
از1سوی1دیگر،1چون1انسان1و1نيازهای1درونی1او1در1دستيابی1
به1ماندگاری1ادراکی1به1عنوان1محور1اصلی1در1نظر1گرفته1
می1شود1و1طراحی1با1توجه1به1نحوه1ادراک1او1انجام1می1گيرد،1
در1نتيجه1فضا1به1هویتی1قابل1ادراک1و1قابل1شناسایی1تبدیل1
می1شود،1به1طوری1که1تصویر1ذهنی1ماندگاری1در1مخاطب1
شکل1می1گيرد،1و1زمينه1را1برای1ایجاد1حس1تعلق1به1مکان1

فراهم1می1کند.
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شکل 7: چگونگی دستیابی به ماندگاری ادراکی معماری در اسالم و جهان بر اساس الگوی کدگذاری ماندگاری ادراکی

 

پی نوشت
1. Grounded Theory
2. Strauss & Corbin
3. Open Coding
4. Axial Coding
5. Selective Coding
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