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چکیده

هر عصری هویت خود را دارد ،اما آنجا که گسست روی میدهد بحران رخ مینماید .بهنظر میرسد تجلی و تداوم معنا
در محیط ،راه حل پاسخ به بحران عدم بازیابی خود در شهرها در عصر امروز است .بنابراین ،امروزه پرداختن به این
سؤال ضروری به نظر میرسد که در شرایط تغییرات گسترده در شهرها ،ادراک تداوم معنا به واسطه کدام مؤلفهها و با
چه اولویتهایی ممکن میشود؟ به عبارتی ،این نوشتار به دنبال پاسخگویی به بحران گسست معنا در محیط ،چارچوب
مفهومی معنای مکان و شاخصهای تداوم آن را ارایه داده است که میتواند راهنمایی در اولویتهای معنای مکان و جریان
پیوسته آن باشد .به این منظور ،ابتدا ادبیات مرتبط با مکان ،معنای مکان و یکی از مهمترین اصول حاکم بر معنای مکان
یعنی تداوم مرور شده ،سپس چارچوب مفهومی پژوهش تبیینشده است .در چارچوب مفهومی ،ضمن ارایه مدل مفهومی
برگزیده از معنای مکان ،شاخصهای اولیه تداوم معنا نیز ارایه شد که تکمیل و تدقیق آنها در ادامة پژوهش میدانی مد نظر
بوده است .روش این پژوهش در تبیین و تکمیل شاخصهای تداوم معنا ،روش کیفی است .رویکرد منتخب در مطالعه معنا،
نشانهشناسی با دورنمایی از پدیدارشناسی است که به مرور تجربیات زیسته افراد میپردازد .با توجه به این موارد ،در بخش
تحلیل نیز رویکرد پدیدارشناسی تفسیری مد نظر بوده است .در پایان با توجه به هدف تحقیق که دستیابی به شاخصهای
تداوم معنا در مکان است ،جمعبندی از یافتهها صورت گرفته است .یافتهها حاکی از آن است که تداوم یک پدیده منوط به
حضور همزمان دو کیفیت پویایی و ثبات در آن پدیده است .به عبارتی ثبات در جایگاه و روابط بین اجزاء و پویایی در خود
اجزاء پدیده مورد نظر در ادراک تداوم واجد اهمیت است .به عالوه ،در تداوم معنای مکان ثبات روابط بین اجزا و مؤلفههای
مکان از اهمیت بیشتری نسبت به ثبات اجزاء مکان برخوردارند .همچنین تحلیل دقیق تجربیات زیسته نشان داد ،در روابط
بین اجزاء مکان نیز رابطه دو جزء انسان و فضا واجد بیشترین اشارههای معنایی و ماندگاری ذهنی بوده است.
واژگان کلیدی

مکان ،معنا ،تداوم ،تجربه زیسته ،مشهد.
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مقدمه

نابگرایی و سادهسازی ،گرتهبرداری از درون و بیرون
و موضوعاتی از این قبیل ،بدون توجه به زمینه طراحی و
همچنین ظهور عصر اطالعات و پدیدههایی چون جهانی
شدن ،سرعت و کثرت اطالعات ،ارمغانی جز انقطاع جریان
پیوسته معنا در محیط نداشته است .به نظر میرسد ،در
راستای دستیابی به تداوم و جریان پیوسته در بعد معنایی
مکان ،میبایست جنبههای آرامتر مکان شناسایی شوند.
در واقع ،با وجود اینکه شهر بهطور پیوسته و مداوم در حال
تغییر است ،نرخ تغییر عناصر آن متفاوت است کرمونا معتقد
است به همین دلیل اصالت و هویت آن حفظ شده و حس
مکان ،ثبات شخصیت و هویت مکان واجد اهمیت است .به
عقیده لفوره ،در پاسخ به بحرانهایی از قبیل گسست معنا
و هویت میبایست بر جنبههای مانای زندگی مدرن تأکید
شود .قابل ذکر است تاکنون ،پژوهشهای مرتبط اغلب بر
معرفی محتوی و مؤلفههای معنا متمرکز بودهاند ،بنابراین
پژوهش حاضر به دلیل کمبود نظریههای اثباتی در زمینه
تداوم معنا ضرورت مییابد .از طرف دیگر لزوم پرداختن
به این موضوع با توجه به وقوع تغییرات گسترده در بخش
مرکزی شهر مشهد و مواجهه با بحران عدم بازیابی خود در
این مکان آشکارتر میشود.

با هدف تبیین شاخصهای تداوم معنای مکان ،در این مقاله
ابتدا رویکردهای مختلف نسبت به مکان و معنای آن به
طور مختصر بررسی شده و سپس چارچوب مفهومی این
پژوهش تبیین میشود .در ادامه ،بر مبنای چارچوب ارایه
شده و با توجه به روش پیشنهادی که در بخش مطالعه معنا،
نشانهشناسی با رویکرد پدیدارشناسانه و در بخش تحلیل
پدیدارشناسی تفسیری 2است ،تجارب زیسته در مرکز شهر
مشهد مورد مطالعه قرار میگیرد.

پیشینه تحقیق

مبانی نظری

در حوزه مطالعات شهری پژوهشهای اندکی به طور مشخص
به تداوم معنای مکان پرداختهاند .اگرچه در سایر علوم از
جمله روانشناسی و زبانشناسی مفهوم تداوم بیشتر مورد
توجه بوده است .بهعنوان مثال ،ادوارد هال در مقالة خود با
عنوان " تداوم پدیدهها :کل مفهومی بیش از مجموعه اجزا"
به این مفهوم پرداخته است .به عالوه در حوزه زبانشناسی
نیز تداوم معنا در متون مختلف ادبی مورد جستجو بوده است.
در این زمینه میتوان به پژوهشهای «شعیری» اشاره داشت.
به طور مشخص در حوزه شهرسازی و معماری نیز پژوهشهای
اندکی اغلب در ارتباط با مفهوم جاودانگی در آثار معماری
و یا منظر شهری صورت گرفته است .به طور مثال پژوهش
دیالن تریگ 1و نقرهکار و همکارانش از این دست هستند.
اگرچه تدوین معیارهای تداوم معنا به طور دقیق کمتر مورد
توجه بوده است.
به طور کلی ،به نظر میرسد روانشناسان محیطی متقدم
نظیر لینچ ( ،)1372بیشتر بر فرم کالبدی تأکید داشتند،
در حالیکه پس از ایشان نظریهپردازان این حوزه و سایر
اندیشمندان به این حقیقت تأکید دارند که این جنبه برای
یک مکان با هویت قوی کافی نیست .در کنار روانشناسان،
پدیدارشناسانی چون رلف و شولتز ( )۱۳۸۲بر اهمیت تجربه

..............................................................................
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مکان در ادراک معنا تأکید میکنند .نشانهشناسان با گذر از
این رویکرد و مواجه با معنا به منظور رخدادگی و تأکید بر
نقش مخاطب در ادراک معنا ،بر شناسایی فرایندهای معنایی
دارند .دراین حوزه ،تداوم معنا به ویژه در نشانهشناسی متون
ادبی مورد توجه بوده است.
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سؤاالت تحقیق

پژوهش حاضر ،تداوم معنای مکان را به عنوان دغدغه اصلی
مورد بررسی قرار میدهد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال
مشخص است که کدام شاخصها و مؤلفههای معنایی مکان،
با چه اولویتی ادراک تداوم معنا را به دنبال داشتهاند؟
روش تحقیق

● مکان ،چیستی معنی مکان و اصول حاکم

یکی از پر اقبالترین مدلهای ارایه شده از مفهوم مکان تاکنون
مدل کانتر بوده است .طبق مدل کانتر مکان از فرم ،فعالیت و
معنی تشکیل شده است و دارای سه بعدکالبدی ،عملکردی
و ادراکی -شناختی است (.)Canter,1977
رلف به عنوان یک پدیدارشناس ،مکان را متشکل از محیط
طبیعی و مصنوع در کنار اعمال انسانی و معانی میداند که تجربه
آن میتواند در مقیاسهای مختلف روی دهد (.)Relph 1976
کرمونا نیز در مدل پیشنهادی خود مکان را برآیند سه عامل
فرم ،فعالیت و تصور فردی میداند که در رابطه تعاملی
منجر به شکلگیری مکان میشوند (کارمونا ،هیت و تیسدل
 .)1386کرسول نیز مکان را ترکیبی از ماده ،معنی و عمل
میداند( .)Cresswell, 2009:170به نظر میرسد در هر دو
مدل مکان اتصال شخص با فعالیت و عملکردهایی است که
از نظر جغرافیایی مکانمند هستند (& Ghavampour, Vale
 .)Aguila , 2015این پدیده از سطح شخصی آغاز میشود و
تا سطح مرتبط با تجربیات زیسته وسعت مییابد.
با مرور خالصه مفهوم و مدلهای مکان ،تمرکز بر رویکردهای
معرفتشناسانه معنای مکان به عنوان یکی از اجزای اغلب
مدلها مورد توجه است.
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● تداوم؛ اصل حاکم بر معنای مکان

منظور از تداوم در زبان فارسی ،ماندگاری و جاودانگی آن در
5
طول زمان است .در التین معادل نامیرایی 4و ادامهدار بودن
است .به نظر میرسد واژه ماندگاری بیشتر بر جنبه فیزیکی
اثر و مقاومت کالبدی آن در مقابل فرسایش ناشی از گذشت
زمان داللت دارد در حالیکه جاویدان بر مانایی و اثربخشی
داللت دارد (نقرهکار ،مهدی زاده و فروزنده.)1388 ،
از طرفی ،پدیدههای پایدار از نظر فضایی-زمانی و هممچنین
از نظر خصوصیات کیفی متداوم هستند .روانشناسان
معتقدند این خصوصیات کیفی از قبیل جایگاه و ویژگیهایی
نظیر رنگ ،بافت و  ...هستند ( .)Hall, 1998: 29اگرچه
پدیدهها ممکن است دستخوش تغییراتی شوند ،اما همچنان
متداوم و پایدار باقی بمانند .به طور مثال تغییر یک درخت بر
اثر رشد شاخههای جدید و تغییر شکل دادن آنها به مفهوم
متداوم و پایدار نبودن درخت نیست( .)Ibid: 30-31در واقع،
حفظ تمامیت به معنی ادامة وضعیت همزیستی اجزای آن
از طریق برقراری تعادل بین خودپایداری و تغییرات خالقانه
است .به عبارتی تداوم به مفهوم ثبات و پویایی همزمان است.
این تغییرپذیری در طول زمان نکته کلیدی در ارتباط با
عناصر ماندگار است .در واقع ،ماندگاری به معنی تغییرپذیری
است بهصورتیکه تغییرات آن بسیار زیاد و قابل توجه نباشد
(کرمونا .)407: 1388 ،بنابراین دیرپایی زمانی نیز در بحث
ثبات و در کنار تغییر پذیری قابل توجه است.
به نظر میرسد یکی از روندهای خالقانه پویا که تداوم را در
پی خواهد داشت ارزشیابی و نشانهگذاری قدسی در شهر
است که سبب بازتولید و یا حذف و زوال بارهای معنایی
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برخی ،مهمترین رکن ادراک معنای مکان را تجربه میدانند.
نوربرگ شولتر روح مکان را جوهره ارتباطی انسان و مکان
دانسته است (شولتز .)1382 ،گوستافسون سه پایه اصلی را
برای طبقهبندی معنی معرفی میکند؛ خود ،محیط و دیگران.
البته ارتباط بین این سه مفهوم را نیز در نظر میگیرد .به عالوه،
الیههای زیرین معنا را معرفی میکند (.)Gustafson, 2000
از دیدگاه روانشناسان محیطی این مفهوم با جنبههای
شناختی رابطه فرد و محیط مرتبط است و در عین حال
چیزی بیش از شناخت در رابطه متقابل با تجربه است.
روانشناسانی چون گیبسون و راپاپورت سطوح مختلفی
برای معنا بر میشمارند از معانی آنی و ابتدایی تا معنای
نمادین ()Gibson,1950؛(راپاپورت .)18 :1391 ،راپاپورت
سازماندهی محیط را منوط به سازماندهی چهار عنصر فضا،
زمان ،ارتباطات و معنی میداند و به طور کلی آن را معادل
یک سری ارتباطات تلقی میکند و معنی را ارتباط محیط
با مردم میداند (راپاپورت  .)211 :1391عالوهبر راپاپورت،
روانشناسان و فالسفه طی سالهای متوالی ،معنی را برابر با
ارتباط خواندهاند.
عالوه بر دو رویکرد طرح شده ،نشانهشناسی به بازشناخت
رمزگان میپردازد (بابک معین .)35 :1394 ،در همین راستا،
اکو 3در طبقهبندی معانی محیط به دو سطح از معانی محیط
به صورت «صریح » و«ضمنی» اشاره دارد ( .)Eco,1968در
دهه  80میالدی ،با مطرح شدن مواردی چون تن ،ادراک،
حس و حضور با اختیار کردن دورنمایی از پدیدارشناختی
متحول میشود .در این رویکرد "فهمیدن" معنا از دادههای
آشکار متنی یا غیر متنی مد نظر است (بابک معین:1394 ،
 .)36-56بنابر این موارد به نظر میرسد بر سر چیستی معنا
دیدگاههای مختلفی وجود دارد که در کنار نقاط افتراق،
اشترکاتی را نیز در بر میگیرند.
همانطور که مرور شد ،عالوه بر رویکردها نسبت به چیستی
معنا ،بهطور مشخص گوستافسون ،راپاپورت و سایرین
ایدههایی در ارتباط با مؤلفههای شکلدهنده معنی مکان
ارایه دادهاند .در این نوشتار نگارنده از برایند مرور ادبیات
طرح شده ،برای معنی سلسله مراتب قائل شده است که در
سطوح عالی بروز آن از ارتباط متقابل فرد با محیط کالبدی،
فرهنگی ،تاریخی و ارزشی و به صورت فرایندی از تعبیر
اجتماعی منتج میشود .در پایینترین سطح معنی از کاربرد
اشیاء برای افراد با توجه به مقاصد آنها تعریف میشود.
بررسی آرای نظریه پردازان همچون راپاپورت ( )1391نشان
میدهد که آنان تمایز را مؤلفه الزم برای ادراک معانی ابتدایی
یا کارکرد دانستهاند .ارتباطات و عمل اجتماعی نیز یکی از
عوامل بسیار تأثیرگذار در کیفیت هویت و معنا است و منجر
به خلق توافق جمعی در ارتباط با تصاویر ذهنی و معانی

میشود ()Goustafson, 2000؛ (راپاپورت .)1391 ،تداوم
نیز از اصولی است که اکثر نظریهپردازان این حوزه همچون
گوستافسون آن را مورد توجه قرار دادهاند.
در جمعبندی از مرور نظریههای مختلف به نظر میرسد سه
اصل تمایز ،ارتباط و تداوم اصول حاکم بر محتوای معنای
مکان را شکل دهند که بر سر آنها توافق نسبی وجود دارد
(علیالحسابی و چربگو .)1394 ،این اصول فارغ از ارزش
مثبت یا منفی حاکم برفرایندهای ادراک معنا هستند .تمایز
پیش شرط الزم در ادارک معنا بوده و معنا را بدون ارتباط
نمیتوان متصور بود .این در حالی است که اصل تداوم از یک
سو در مقابل گسست اهمیت یافته و از سوی دیگر به واسطه
داشتن جنس زمان ،حفظ اصالت و هویت را در بستر زمان در
بر میگیرد .به این مفهوم که معانی به این منظور که در گذر
زمان قابل ارجاع به ذهن باشند میبایست براساس معانی
مشترک آشنا که در طی زمان مداوم بودهاند ،شکل گیرند.
بنابراین ،در ادامه تداوم معنا مورد بررسی دقیقتر قرار خواهد
گرفت.

..............................................................................
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در طول زمان میشود (فکوهی .)244 :1386 ،در حوزه
زبانشناسی نیز معتقدند ،تداوم مدیون اندیشههایی است که
نشانه -معناها را امری تعاملی و جریانی باز دانستهاند و ارزش
را ضامن این بازتولید میداند (شعیری و آریانا.)163 :1390،
عالوه بر این ،در ارتباط با تداوم مدلول مکان ،بیان داشتهاند،
بخشهایی از شهر که در طول زمان بر جا میمانند حس پیوستگی
و استمرار در مکان را ایجاد میکنند(کرمونا.)398 :1388،
برخی معتقدند این پیوستگی و استمرار نیاز به
متصل کردن زمان با مکان دارد (.)Trigg, 2014: 93
که این مهم به واسطه عملکردهای حافظه و ذهن ممکن
میشود ( .)Casey, 2004: 42در واقع ،اهمیت ذهن نیز در
ادراک معنی تا حدی است که روانشناسان تصویرسازی ذهن
انسان را معادل معنیسازی میدانند ( .)Martsin, 2012با
توجه به این موارد ،به نظر میرسد با مطالعه ماندگاری ذهنی،
معانی تداوم یافته آشکار میشوند.
تبیین چارچوب مفهومی

● ارایه مدل مفهومی مکان ،معنا و شاخصهای تداوم

...........................................................

بر مبنای مرور نظریات ،در این پژوهش ،مکان در قالب یک
سه وجهی مدلسازی شده است .با توجه به نظریه راپاپورت
مبنی بر تشکیل شدن محیط از فضا ،زمان ،معنی و ارتباطات
و همچنین تعریف ارایه شده از معنی و ارتباطات ،و نظر سایر
اندیشمندان حوزه جغرافیای شهری ،مبنی بر فضایی -زمانی
و اجتماعی بودن مکان ،سهگانة فضا ،زمان و انسان رئوس
مدل پیشنهادی مکان را شکل دادهاند .در مدل پیشنهادی،
عالوهبر رئوس ،ارتباط آنها نیز مهم است (نمودار .)1
در واقع ،محیط متشکل از فضا ،زمان و انسان است و سایر
موارد در زیر این سه مورد یا در روابط بین آنها قابل دستهبندی
هستند .چنانچه سه جزء فضا ،زمان ،انسان و روابط آنها که
محیط از آنها تشکیل شده است (نمودار  1گراف سمت
راست) ،در رابطه متقابل و پویا با یکدیگر قرار گیرند مکان را

نمودار  .1مدل رابطه سه گانه فضا ،زمان و انسان در ساخت مکان .مأخذ  :نگارندگان.

..............................................................................
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شکل میدهند (نمودار  1گراف سمت چپ) .انسان در تالش
برای تسلط بر زمان ،رویدادها ،معانی ،خاطرات و  ...را شکل
میدهد ،در تالش برای تسلط بر بیکرانگی فضا نیز فرمهای
کالبدی تعریف کننده و محصور کننده فضا را شکل میدهد،
فضا و زمان نیز در یک ارتباط مداوم تعریف میشوند و بدین
ترتیب از این سه رأس و ارتباطات آنها که معادل معنی تلقی
میشود ،مکان شکل میگیرد .در همین راستا ،اندیشمند
پدیدارشناس ،دیوید سیمون بیان داشته است؛ مکان محیطی
است که تجارب ،اعمال و معانی انسانی را هم از حیث
فضایی و هم زمانی جمعآوری میکند (.)Seamon, 2014
در میان مؤلفههای معنا ،نشان مشترکی از سه اصل تمایز،
تداوم و ارتباط است که در دایرهای محاط در مدل مکان نشان
داده شده است .در ادامه ،چارچوب مفهومی در ارتباط با تداوم
که اصل مورد تأکید این مقاله بوده است ،تبیین میشود و
در نهایت پس از مطالعه میدانی مؤلفهها و شاخصهای شکل
دهندة آن تکمیل میشوند.
دو فرض وجود دارد که تداوم  )1ناشی از تکرار اجزا در کلیتی
جدید است یا  )2ناشی از تحول اجزا در همان روابط قدیم
است .این روابط یک سری کلیات روانی هستند که در یک
فرایند ذهنی ادارک درک میشوند (.)Hall, 1998: 30-31
با توجه به اینکه که روابط یا «تم ناپیدا» 8بین معنا و ماده
ارتباط برقرار میکند به نظر میرسد فرضیه دوم با قوت
بیشتری تأیید شود.
بر این مبنا و ادبیات مرور شده پیرامون مفهوم تداوم ،در واقع،
تداوم به مفهوم ثبات و پویایی همزمان است .پویایی نکته
کلیدی در ارتباط با عناصر ماندگار است و به این معنی است
که سیر تحوالت پیوسته بوده و قابل توجه نباشد .ثبات نیز
طبق فرضیات هال از حیث روابط ،جایگاه و سایر ویژگیهای
کیفی در راستای برقراری تداوم اهمیت مییابد (.)Hall, 1998
بنابراین ،دیرپایی زمانی کیفیتها نیز در بحث ثبات و در
کنار تغییر پذیری قابل توجه است .براساس موارد فوق و
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ادبیات نظری مرور شده جدول ابعاد تداوم معنا به صورت زیر
استخراج میشود (جدول .)1
روش تحقیق

در کنار عوامل و مؤلفههای مختلف شکلدهنده معنا،
روشهای کمی و کیفی متعددی برای مطالعه معنا پیشنهاد

جدول  .1ابعاد و شاخصهای حاکم بر تداوم معنای مکان .مأخذ  :نگارندگان.

بحث و یافتهها

● تحلیل پدیدارشناسانه تجربیات زیسته افراد به منظور
شناسایی شاخصهای تداوم معنا

در این بخش ،به تحلیل پدیدارشناسانه تجربیات زیستة افراد
با هدف استخراج معانی متداوم از آنها پرداخته میشود .به
منظور تشریح روند تحلیل ،بخشی از یک نمونه مصاحبه و
تحلیل آن در جدول 2ارایه شده است.
« .....مثال در همین سرا در ایام فاطمیه ده روزه بود که سرا
از خانم و آقا پر بودبا وجود کوچکی شهر  .و سالی هم مرحوم
کافی منبر میرفتند که انچنین تجمعاتی جز در راهپیمایی
های امروز  ........ /1/آقای عابد راذه مهدیه مشهد را پشت
باغ نادری تأسیس کرده بود و بعد از ان چندین مجتمع دیگر
به نام  14معصوم در جاهای مختلف .جشن های شعبانیه به
مدت  15شب به ویژه در مهدیه برگزار میشد ./2/زحمت
زیادی میکشیدند برای تزیین با امکانات آن زمان حتی در
ایام سرد بخاریهای کندهای بزرگ میگذاشتند و حدود
نیمی از جمعیت مشهد به این مراسم میآمدند»... /3/
همانطور که در متن پیاده شدة مصاحبه مشخص است،
نخست ،بخشهایی که حاوی معنا بودهاند کدگذاری شدهاند.
این کدها در قالب تجربیات زیسته در جداولی مانند جدول 2
که برای تمامی مصاحبهها به تفکیک تهیه شد ،آورده شد.
در مرحله بعد که استخراج معانی مد نظر بوده است ابتدا
تعیین شد معنای پنهان در تجربه زیسته براساس کدامیک
از شاخصهای توصیفی ،زبانی و مفهومی منتقل شده است.

............................................................

شدهاند که روشهای کیفی بیشتر مورد توجه بودهاند .از
آن میان ،نخست استفاده از مدلهای زبانشناختی (نشانه-
معناشناسی) دوم ،روشهای متکی برمطالعه نمادها و سوم
نیز استفاده از مدلهای ارتباط غیر کالمی بیشتر متداولند
(راپاپورت.)43 :1391،
کاربست هر یک از این روشها با نقدهایی همراه است .معناشناسی
در مطالعه محیط از این جهت قابل نقد است که امتیاز عملی
و علمی آن ناچیز است زیرا هر چیزی میتواند یک نشانه
باشد (راپاپورت .)44 :1391،اشکال دیگر این رویکرد دور
بودن از تأثیرات عملی بر رفتار و ترجیحات افراد است .رویکرد
نمادشناسی ،به علت یکسان نبودن نمادها در همه فرهنگها
و کلی بودن تعریف نمادها انتزاعی و بسیار پیچیده است .در
رویکرد ارتباط غیر کالمی ،در اساس روشهای موشکافانه مد
نظر است که افراد آنها را تعیین میکنند(همان .)56-60 :
برخی معتقدند نمیتوان نگاهی صرف زبانشناختی و
ساختارگرایی به پدیدارهای غیرزبانی داشت (. )Chandler, 2007
ازاینروستکهدردورهمتاخرگذرازنشانهشناسیبهنشانهشناسی
با رویکرد پدیدارشناختی مطرح میشود و معنای محیط نیز
به عنوان تجربه زیسته 6تصور میشود(بابک معین.)1394 ،
منظور از تجارب زیسته مجموعهای از سازمانهای زمانی و
فضایی است که با آگاهی بیواسطه ما از زندگی مرتبط بوده
و در نمودهایی که جایگاهشان حافظه و ذهن انسان است
تجسم مییابند (.)Barkley & Kruger, 2013;2008
با توجه به موضوع پژوهش در این نوشتار ،روش مطالعه
معنا کیفی بوده و بهره گیری از رویکرد اخیر مطرح شده-
نشانهشناسی با دورنمایی از پدیدارشناسی -مد نظر است.
معانی یک مکان شهری اغلب پیرامون جمع شکل مییابد.
بنابراین در این نوشتار ،تکنیک مصاحبه عمیق پیرامون

محورهای مصاحبه؛ یعنی تجربیات زیسته پیرامون سه دسته
کلی آیینها ،رویدادهای بومی و عادات فضایی جمعی بوده
است.
با توجه به اینکه در فرایند تحقیق ،سنجش کل آزمودنیها
میسر نیست تکنیک انتخاب مشارکتکنندگان ،آگاهانه و
متوالی است (محمدپور .)1392،معیارهای سابقه سکونت و
پراکنش نیز در هر  4قطاع منطقه ثامن مشهد مورد توجه
بودهاند.
9
بنابر معیار افزونگی در نمونهگیری اگاهانه ،حجم نمونه آنجا
که اطالعات جدیدی حاصل نمیشود یا دادهها تکرار میشوند،
نمونهگیری پایان مییابد ( .)Patton, 2002: 246در تعداد
زیادی از پژوهش های کیفی ،تعداد نمونه مطالعات کیفی
انجام شده بین  ۱۰تا  ۳۰نفر بوده (ظهور و کریمی)1382 ،
و کرسول حجم نمونه در مطالعه پدیدارشناسانه را بین  5تا
 25نفر بیان داشته ( )Creswell, 1998که این موارد نیز در
جریان مصاحبه مورد توجه بوده است .در این پژوهش پس
از  21مصاحبه تعدادی مصاحبه دیگر تکرار شد که نتیجه
اشباع را تأیید کرد.

..............................................................................
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سپس مثبت یا منفی بودن جهت گفتمان تعیین شد و در
نهایت در بخش یادداشتهای توصیفی پژوهشگر ،واحد
معنایی مورد نظر خالصه شد .در دو ستون آخر بر مبنای
مراحل قبل و براساس همگرایی و واگرایی واحدهای معنایی
انتزاع دستههای بزرگتر معنا در قالب مقولهها مورد نظر بوده
است.
بر این مبنا ،از تحلیل تمامی مصاحبهها ،اشارههای معنایی
تداوم یافته استخراج شده و مقولههای بزرگتر از آنها انتزاع
میشود .نتیجه این بخش ،صرفنظر از میزان و تعداد
اشارههای معنایی به یک مقوله خاص ،مقولهها را در قالب
شاخصهای معانی تداوم یافته در اختیار قرار میدهد که
در ادامه به آن اشاره میشود .قابل ذکر است شمارش تواتر

● تحلیل یکپارچه یافتهها
 -تحلیل براساس کیفیتها و ابعاد حاکم بر تداوم معنای مکان

پس از تکمیل شاخصها در قالب جدول  ،3به بازنگری متون
مصاحبهها و تحلیل دوباره آنها پرداخته شد (نمودار  ،)2با
بررسی تمامی مصاحبهها تواتر معانی اشاره شده نیز قابل
دستیابی بود .به واقع ،به منظور مقایسه کیفی و اولویتسنجی
شاخصهای تداوم معنا ،میزان موارد اشاره شده به هر شاخص
در کلیه مصاحبهها مورد شمارش قرار گرفت تا نمایش و
ادراک نتایج مقایسه کیفی راحتتر شود .قابل ذکر است به
هیچ وجه میزان و تعداد اشارهها به صورت صرف مد نظر
نبوده و تنها برای مقایسة وزن شاخصها نسبت به هم ارایه
شده است.

جدول  .2سیر از تجربه زیسته به معانی و شاخص های تداوم معنا .مأخذ  :نگارندگان.

نمودار .2مجموع اشارههای معنایی تداوم
یافته ذهنی مرتبط با ثبات در روابط و پویایی
در اجزا .مأخذ :نگارندگان.

کدهای معنایی به تفکیک مقوالت صورت گرفته است که در
تحلیلهای بعدی مورد ارجاع خواهند بود.

...........................................................

● تدوین و تکمیل شاخص های تداوم معنای مکان

از جمعبندی و تحلیل پدیدارشناسانه تفسیری تجربیات
زیسته افراد و همگرایی و واگرایی معانی تعبیر شده همچنین
مد نظر قرار دادن مفهوم تداوم ،شاخصهای معانی تداوم
یافته به صورت زیر تکمیل میشود .نسخه ابتدایی ابعاد و
مؤلفه های تداوم در بخش چارچوب نظری ارایه شد که
در این قسمت با استفاده از تحلیل مصاحبههای کیفی و
استخراج معانی تداوم یافته،تکمیل شده است .قابل ذکر است
به منظور اعتبار سنجی این بخش ،تمامی کدهای معنایی و
معانی تعبیر شده نخست با گروهی ده نفر از متخصصین-
دانشجویان دوره دکتری شهرسازی -چک شد تا تعابیر
شخصی و متعصبانه مورد پاالیش قرار گیرد و راه ورود تعابیر
بیشتر باز باشد.

..............................................................................
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بر این اساس ،در اولین قدم دادههای مرتبط با دستهبندی
ابعاد کلی شاخصهای تداوم ارایه شد .این کیفیتها و ابعاد
کلی عبارت از پویایی در اجزاء فضا ،زمان و انسان و ثبات در
روابط مابین این اجزاء هستند .همانطور که در نمودار زیر
قابل مشاهده است ،مجموع اشارههای معنایی مرتبط با ثبات
در روابط بیش از پویایی اجزاء در ذهن افراد تداوم داشتهاند.
این موارد همان «تمهای ناپیدا» هستند که هال به آن اشاره
کرده است و باعث میشوند کل چیزی بیش از مجموعه اجزا
درک شود.
چنانچه تداوم عینی این کیفیتها در نظر گرفته شوند
(نمودار  )3پویایی اجزاء و ِویژگیها بیش از ثبات روابط
متداوم بوده است .این مورد ،از یکسو نشاندهنده تداوم
نیافتن عینی روابط و گسیختهشدن تداوم معنا در این بافت
است .زیرا همانطور که گفته شد روابط به عنوان «تمهای
ناپیدا» اهمیت زیادی در ادراک تداوم یک پدیده دارند .از
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جدول  .3شاخصههای معانی تداوم یافته مکان .مأخذ  :نگارندگان.

ابعاد

کیفیت های حاکم برتداوم

کالبدی
فضا

عملکردی-
فعالیتی

پویایی

مفهومی
اجزاء و ویژگی
ها

زمان

شاخص های معانی تداوم یافته
تمایز در عناصر و ساختار کالبدی
تمایز در عناصر طبیعی مکان( دیدها و عناصر طبیعی موجود در محیط)
انعطاف پذیری و چند عملکردی بودن فضا
تمایز عملکردی و فعالیتی
کاربست مفاهیم و روایتها در ساخت و نامگذاری مکان
تاثیر اقتصاد و قدرت در فرم شهری
تواتر داشتن رویداد یا فعالیت
روابط متقابل پیش بینی نشده
روابط متقابل پیش بینی شده

انسان

رفتارهای جمعی
روحیه اجتماعی بافت روابط زائر  -ساکن
روحیه اجتماعی بافت روابط ساکنین
حضور و فعالیت های روزمره در مکان
حضور و فعالیت های ویژه در مکان خاص

انسان  -محیط

تنوع ،جذابیت و سرزندگی عملکردی
غنای محتوایی فعالیتها
پیوستگی ساختار شهر و زندگی روزمره

ثبات

استقبال از حضور در مکان و رویداد

روابط و
جایگاه

انسان –زمان

خاطره انگیز بودن یا مکان حافظه
تواتر داشتن رویداد یا فعالیت
حفاظت کالبد و عملکرد بافت

فضا -زمان

احترام به ساختارهای گذشته (غلبه فضاهای عمومی -نیمه عمومی)
بروز کالبدی رویدادها
دیرپایی زمانی یا تاریخی بودن

............................................................

دیگر سو ،تأییدکننده اهمیت هویت ترکیبی و تغییرپذیری
در ارتباط با عناصر ماندگار است طوریکه تغییرات آن بسیار
زیاد نباشد.
در ادامه ،ابعاد مختلف هر یک از کیفیتهای حاکم بر
مؤلفههای معنایی بررسی شد .به این منظور ،از درصد
مجموع اشارهای معنایی به تفکیک مؤلفههای معنای مکان،
نموداری تهیه شد (نمودار  .)4همانطور که قابل مشاهده است
بیشترین مؤلفه معنایی مورد اشاره ،روابط انسان -فضا بوده
است .پس از آن ،رابطه فضا -زمان مورد توجه بوده است.
از آنجاکه هر یک از این مؤلفهها با توجه به اصل تداوم متشکل

از شاخصهایی هستند در ادامه ،براساس شاخصهای تداوم
در هر یک از این مؤلفههای معنایی تحلیل صورت گرفت.
بدین ترتیب روشن خواهد شد کدام شاخص معنایی از روابط
انسان – فضا واجد توجه بیشتر بوده و وزن شاخصها در
ماندگاری ذهنی افراد به صورت کیفی مقایسه میشود.
 تحلیل براساس شاخصهای حاکم بر تداوم معانیدر شاخصهای مرتبط با مؤلفه معنایی انسان -فضا ،بیشترین
اشارات معنایی به سرزندگی و جذابیت عملکردی قابل توجه
است .کدهای معنایی تداوم یافته در مصاحبهها از قبیل
«....مردم زنده دل بودند »...و یا « ....عشق خوبی هم بود»....

..............................................................................
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تأییدکننده این موضوع هستند که عادات فضایی جمعی
بهواسطه تأثیری که در زمینه داشتهاند در ذهن ماندگار
شدهاند.
مورد دیگر ،باالبودن میزان اشارههای معنایی به غنای

...........................................................

نمودار . 3مجموع اشارههای معنایی تداوم یافته
عینی و ذهنی مرتبط با ثبات در روابط و جایگاه و
پویایی در اجزا .مأخذ  :نگارندگان.

نمودار  .4اشاره های معنایی متداوم در هر یک از مؤلفه های معنای مکان .مأخذ  :نگارندگان.

نمودار. 5انواع معانی به تفکیک شاخصهای تداوم .مأخذ  :نگارندگان.

..............................................................................
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محتوای فعالیتها از نوع مقاومتهاست .بررسی جزیی نشان
میدهد در مصادیق رویدادها ،بهطور مشخص به حوادث
انقالب اسالمی اشاره شده است .این کدهای معنایی اشاره
به هویت مقاومتی افراد داشته است که پیرامون آنها معانی
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بسیاری شکل یافته است .مثالهایی از کدهای معنایی
مرتبط با این شاخص عبارتند از  200 ....« :نفر خانم آمدن
و تظاهرات کردند و رژیم همه را گرفت بعد به شوهران آنها
برخورد و جرقه انقالب زده شد »...و «..تجمعات در این فضا
[فضای سبز ایجاد شده پس از احداث فلکه حضرت] صورت
میگرفت پایان راهپیماییها در این فلکه بود که معموالً قطع
نامهها و  ..در این محل قرائت میشد» .این معانی معادل

آن نوع از معانی است که پیرامون هویت مقاومتی مورد نظر
کستلز شکل مییابند( .)Castells, 2010: 8بنابراین ،علت
ماندگاری این معانی ارتباط آنها با این نوع هویت و شکلگیری
معانی دیگر پیرامون آنها در طول زمان است .به عالوه مجموع
اشارهها معنایی در شاخص رویدادها و خاطرات مکان نیز قابل
توجه است.

نتیجهگیری

در پژوهش حاضر با هدف تبیین و تکمیل شاخصهای تداوم معنای مکان ،ابتدا مدل سهگانه مکان متشکل از زمان ،فضا و
انسان ارایه شد و سپس معنا به عنوان رابط بین مؤلفههای مکان و جایگاه اصول حاکم بر آن با تأکید بر تداوم معرفیشد .با
توجه به اینکه مفهوم تداوم دربرگیرنده ثبات روابط و پویایی اجزاء و ویژگیهای پدیده ،به طورهمزمان است ،انتظار میرفت که
ثبات روابط بین اجزای پدیده معنا ،نقش بیشتری در تداوم آن داشته باشند .نتایج تحلیلهای اولیه این انتظار را تأییدکردند
که روابط بین اجزاء پدیده مکان نقش بیشتری در ماندگاری و تداوم ذهنی معنای مکان دارند .اگرچه تحلیل تداوم عینی ،این
مقوله را تأیید نمیکند که خود ،نشاندهنده گسست عینیت و ذهنیت و بروز بحران در جریان پیوسته معناست .این نتیجه
منطبق بر ادبیات مرتبط با مفهوم تداوم است که ثبات «تم ناپیدا» یا روابط بین اجزاء را در ادراک تداوم ،مهمتر از ثبات اجزا
میداند .نتیجه تحلیل در سطح جزییتر نیز نشان داد ،روابط بین دو جزء انسان و فضا به عنوان اجزای مکان ،بیشتر مورد تأکید
است .رابطه انسان -فضا خود دربرگیرنده شاخصهای متعددی است که در این میان ،دو شاخص سرزندگی عملکردی و غنای
محتوایی فعالیتها واجد بیشترین اشارات معنایی بود .به نظر میرسد سرزندگی عملکردی به علت تأثیر مستقیمی که بر زمینه
دارد واجد بیشترین تداوم ذهنی بوده است و غنای محتوایی فعالیتها که بیشتر از نوع مقاومتی بودند بسیار به مفهوم هویت
مقاومتی کستلز نزدیک است که معانی پیرامون ان بازتولید شده و تداوم مییابند .پس از این موارد ،روابط انسان -زمان در
قالب شکلدهی به محور مستقیم زمان در شاخص مکانهای حافظه ،مورد توجه است .بنابراین به نظر میرسد تبیین مؤلفهها
و شاخصهای تداوم معنای مکان و سنجش کیفی میزان ماندگاری ذهنی آنها ،تا حدود زیادی اهمیت این شاخصها را نسبت
به یکدیگر در طراحی مکان روشن میکند و بدین ترتیب در طراحی و برنامهریزی شهری مفید خواهد بود.
پینوشتها

Dylan Trigg .1
Interpretative phenomenological Analysis . 2
Eco .3
Eternity .4
Continuity . 5
Invisible Theme .6
 .7این اصطالح توسط  Hallبا واژه  Hidden Natureبه
Lived experience .8
Redundancy .9

کارگرقته میشود و بیانگر آن کلیتی است که توسط ذهن درک میشود.

............................................................
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