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چکیده

کرامت انسانی مفهومی است کیفی که میتواند اثر بهسزایی در کیفیت فضای همگانی شهری داشته باشد .در این مفهوم
ارزشمند بودن انسان و مقام آن بهعنوان موجودی متفکر مطرح میشود .معنای محیطی و ارتباط با آن در محیط از
جمله مفاهیمی است که در فضای همگانی شهری اهمیت فراوانی دارد .عوامل مؤثر بر کسب احساس کرامت انسانی در
اثر ارتباط معنایی با محیط ،مطالعهای است که میتواند مورد توجه قرار گیرد .کشف احساس کرامت انسانی در فضایی
که مورد استفاده عموم شهروندان است مورد اهمیت است .ماهیت ذهنی و تعاملی این پدیده و تجربه و ادراک حاصل از
آن در کنشگران ،هدف این پژوهش بوده و شناخت ادارک آنها و چگونگی ایجاد احساس کرامت انسانی میباشد .این
پژوهش در دسته پارادایم تفسیرگرایی است و از جنبه شناختشناسی تأکید بر کنش و تعامل پژوهشگر با مورد پژوهش
را دارد .در این پژوهش از تحلیل محتوای کیفی استقرایی آشکار بهعنوان شیوه پژوهش و به منظور تفسیر دادههای متنی
بهدست آمده از  13مصاحبههای عمیق بدون ساختار استفاده شدهاست .دادهها از طریق فرآیند نظاممند کدگذاری و با
هدف طبقهبندی مفاهیم تا سه سطح از انتزاع مورد تحلیل قرار گرفتهاند .انتخاب مشارکتکنندگان ،هدفمند و در راستای
توسعه مفاهیم تا دستیابی به اشباع بودهاست .یافتههای بیانگر آن است که یکی از مفاهیم حوزه ادراک مردم از کرامت
انسانی ،مفهوم ارتباط معنایی با محیط است .مفهومی که با گرم بودن حس جدارهها ،جاذبه بافت سنتی ،غنای حسی،
احساس تعلق و تمرکز ذهنی و درونی ،معنی دقیقتری پیدا میکند .آنچه مورد توجه است ارتباط این عوامل با هم و
پیچیدگی روابط بین آنها میباشد که منجر به ایجاد احساس کرامت انسانی در افراد شده است .از نتایج مهم حاصل،
کشف رابطه ارتباط معنایی با محیط در ایجاد احساس کرامت انسانی است.
واژگان کلیدی :کرامت انسانی ،فضای همگانی شهری ،ارتباط معنایی با محیط ،کشف پدیده ذهنی ،مطالعه کیفی.
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 .1مقدمه

یکی از مهمترین ابعاد کیفیت فضای همگانی شهری،
شناخت محیطی است که تجربه مخاطبین در آن به طور
دائمی شکل میگیرد .محیطی متناسب که بتواند احساس
کرامت انسانی را به مخاطبین خود منتقل کند .کرامت
انسانی مفهومی است پایه که به اصل و ذات انسان بر
میگردد .این مفهوم ،سخن از شأن و منزلت انسانی میزند
و در آن به مقام واالی انسانی توجه دارد و احترام به این
مقام را اصل معنای خود میداند .پس انسان از آن رو که
انسان است از حرمت برخوردار است و محیطی که موجب
فراهم آمدن این احساس میشود ،مورد اهمیت خواهد بود.
کشف این مهم ،که چه شرایط و عواملی میتواند در ایجاد
احساس کرامت در انسان مؤثر باشد ،میتواند در کیفیت
فضاهای همگانی شهری بسیار تأثیرگذار باشد .در این
پژوهش ارتباط معنایی با محیط بهعنوان یکی از مفاهیم
مؤثر بر کرامت انسانی بررسی شده است .این مفهوم در
فضایی مورد اهمیت است که به عموم شهروندان تعلق
داشته و دسترسی به این فضا به سهولت امکانپذیر است.
فضایی که میتواند فرصت تعامالت اجتماعی را افزایش
داده و موجب بهبود کیفیت زندگی فرد و جامعه شود.
بنابراین در این مقاله تالش شده است با تکیه بر تفسیر
دادههای متنی مصاحبههای عمیق و نیز مشاهدات میدانی
و با تأکید بر کنش و تعامل با مورد پژوهش و حداقل
جداییت عینی با مشارکتکنندگان پژوهش ،تصویری از
ادراک مردم نسبت به مفهوم کرامت انسانی ترسیم شود.

 .2مبانی نظری
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کرامت انسانی مفهومی کیفی است که در فضاهای شهری
اهمیت بهسزایی دارد و در ادبیات مفاهیم فضاهای همگانی
شهری مورد توجه قرار نگرفته است .این مفهوم از مفاهیم
پایهای است که به اصل و ذات انسان بر میگردد و در آن
سخن از شأن و منزلت انسانی میزند (افتخاری و اسدی،
 )1392و در آن به مقام واالی انسانی توجه دارد و احترام
به این مقام را اصل معنای خود میداند .پس انسان از آن
رو که انسان است از حرمت برخوردار است (عمید زنجانی،
 )1386و محیطی که موجب فراهم آمدن این احساس
میشود ،مورد اهمیت خواهد بود .کشف این مهم ،که
چه شرایط و عواملی میتواند در ایجاد احساس کرامت
در انسان مؤثر باشد ،میتواند در کیفیت فضاهای همگانی
شهری بسیار تأثیرگذار باشد .در این پژوهش ارتباط
معنایی با محیط بهعنوان یکی از مفاهیم مؤثر بر کرامت
انسانی بررسی شده است .مفهوم ارتباط معنایی با محیط و
در واقع معنایی است که محیط به مخاطب منتقل میکند
در مطالعات بسیاری مورد توجه بوده است .رلف در کتاب
مکان و بی مکانی ،با نگاهی پدیدارشناسانه در پی چگونگی
و چرایی ارتباط معنایی مکان برای مردم است (Relph,
 .)1976وی مکان را در سه وجه شامل :کالبد ،فعالیت

و معنا تعریف میکند .رلف معتقد است که از میان این
سه وجه ،معنا نسبت به دو وجه دیگر از اهمیتی بیشتر
برخوردار است و دشوارتر از بقیه به دست میآید (Tuan,
 )1977در همان دوران ،کانتر ( )1977مدلی سه بخشی
از مکان را ارائه داد که در آن مکان برگرفته از سه بخش
فعالیتها ،تصورات و فرم بود .وی اعتقاد داشت که تأثیر
جنبههای فیزیکی و فرمی در دیدگاههای روانشناسی و
رفتارشناسی از اهمیتی بیشتر برخوردار است .با این حال
کانتر بر این اعتقاد بود که ادراک فضا برای افراد مختلف
متفاوت است و لذا جنبههای فردی ادراک فضا از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است (.)Canter, 1977
لینچ در کتاب تئوری شکل شهر ،ارتباط معنایی با مکان
را حاصل رابطه بین عناصر فضا با ساختارهای ذهنی
مشاهدهگر میداند .در این تعریف منظور از عناصر و
اجزای فضا ،عواملی است که محیط کالبدی به وسیله
آنها تعریف میشود .الگوهای ذهنی در تعریف لینچ
در برگیرنده تمام مفاهیم و ارزشهایی است که شامل
فرهنگ ،منش ،موقعیت ،تجربه و غیره استفادهکنندگان
از فضا است .وی معنای مکان را معادل مفهوم هویت
تعریف میکند و معتقد است که «هویت یعنی حدی
که شخص میتواند یک مکان را بهعنوان مکانی متمایز
از سایر مکانها شناخته و یا بازشناسی نماید ،به طوری
که شخصیتی مشخص ،بینظیر و حداقل مخصوص به
خود را دارا باشد» (لینچ .)168 ،1390 ،آموس راپاپورت
نقش فرهنگ حاکم بر یک جامعه در شکلگیری معنای
محیط را بسیار با اهمیت میداند .به اعتقاد وی «مردم به
یاری فرهنگ یعنی مجموعه ارزشها ،باورها ،جهانبینی و
نظامهای نهادی مشترک ،به محیط خود معنی میدهند»
( .)Rapaport, 1982مانزو ( ،)2006درباره چگونگی
ارتباط معنایی با محیط ،عالوه بر احساسات فردی ،تأکید
بیشتری بر احساسات جمعی مبتنی بر اجتماع ،سیاست
و اقتصاد در رابطه بین فرد و محیط و متعاقباً شکلگیری
معنای محیطی برای وی داشته و با این استناد ،نحوه
ادراک افراد از محیط را بر حسب جنس ،نژاد ،فرهنگ،
ملیت و غیره و در نهایت چگونگی رفتار گروهی در قبال
محیط ،دستهبندی و تفکیک میکند (.)Manzo, 2006
در بررسی ابعاد و ماهیت ارتباط معنایی با محیط با نگرش
هستیشناسی ،توجه به نیازهای انسانی ضرورت تأکید
مییابد و مدلهای مختلفی برای تبیین آن ارایه شده که
از این میان مدل هرم نیازهای انسانی مازلو ( ،)1954در
توسعه مبانی نظری طراحی ،جایگاه ویژهای یافته است.
مازلو ضمن تأکید بر انگیزهها و نیازهای انسانی ،آنها را
از بدو تولد همراه انسان دانسته و اعتقاد دارد که وی در
تعامل با محیط و با تغییر قابلیتهای آن به دنبال ارضای
نیازهای خود در سطوح مختلف است (رضایی .)1397 ،در
نگرش روانشناسی محیطی نیز ،انواع رویکردهای معنایی
ارتباط انسان با محیط ،در چند دسته شناختی (اشاره
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آن میباشند تعریف میکند .ماهیتی که بر اساس نوعی
آگاهی و ادراک قرار دارد و مکانها را مراکزی پر محتوا
و عمیق از هستی و وجود بشری معرفی میکند و معنای
یک محیط را کام ً
ال با نحوه تأثیرگذاری آن بر افراد وابسته
میداند .آنچه که در اغلب مطالعات مورد توجه نبوده است
نگاهی است که توجه خود را معطوف به مفهوم ارتباط
معنایی با محیط در ایجاد احساس کرامت در افراد داشته
است.

 .3روششناسی پژوهش
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بر اساس تعریفی که در بخش مقدمه آورده شد ،کرامت
انسانی بهعنوان پدیدهای که این مقاله به دنبال مطالعه
آن است ،پدیدهای پیچیده و چندوجهی است که عالوه بر
جنبههای عینی ،تا حد زیادی وابسته به ذهن کنشگران
این مقاله است .مفاهیم مختلفی میتواند از ذهن کنشگران
استخراج گردد که زمینهساز ایجاد احساس کرامت انسانی
در فضای همگانی شهری شود .با توجه به اینکه سؤال
پژوهش حاضر در پی یافتن چگونگی ایجاد احساس کرامت
انسانی در فضای همگانی است ،ماهیت پدیده مورد مطالعه
و دیدگاه هستیشناسانه این مقاله ،واقعیتهای ذهنی و
چندگانه و همان چیزهایی هستند که توسط افراد مختلف
درک میشوند .این مقاله در دسته پارادایم تفسیرگرایی
قرار میگیرد چرا که بر خالف جهتگیری ابزاری
اثباتگرایی ،جهتگیری عملی آن معطوف بر درک تجربه
کنشگران در فضای همگانی شهری و معنای تجربه آنها
در این زمینه می باشد .رویکرد این مطالعه کیفی است چرا
که بر روی زمینه و فرآیند تأکید میکند .زمینه به مفهوم
شرایطی که موجب بروز مشکل می شود یا شرایطی که
مردم با اقدامها و کنشهای متقابل و احساسات خود به
آنها پاسخ میدهند می باشد و منظور از فرآیند پاسخهای
درجریان به مسائل و شرایطی است که از زمینه منتج
میشود (.)Corbin & Strauss, 2008
در این مقاله از تحلیل محتوای کیفی استقرایی آشکار
بهعنوان شیوه پژوهش استفاده میشود .در این روش به
منظور تفسیر دادههای متنی بهدست آمده از مصاحبهها
و مشاهدات میدانی از یک فرآیند نظاممند کدگذاری و
تعیین مفاهیم استفاده میشود ( .)Drisko, 2016این
فرآیند تا سه سطح انتزاع (طبقات مفهومی) تحلیل
میشوند .در مرحله گردآوری دادهها ۱۳ ،مصاحب ه عمیق
بدون ساختار صورت گرفته است .منظوراز مصاحبه
عمیق بدون ساختار ،مصاحبهای است که سؤالهای آن
از قبل طراحی نشدهاند ولی مرتبط با هدف و یا سؤال
کلی پژوهش هستند .در این روش هیچ مقوله از پیش
تعیین شدهای برای طبقهبندی پاسخها وجود ندارد .اغلب
مصاحبهها با مجموعهای از سؤاالت مورد نیاز آن مصاحبه
جهت داده میشوند .در این روش مصاحبهشونده در آن
آزاد است درباره هر آنچه به نظرش با اهمیت مینماید
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به مکانهای آشنا) ،اجتماعی (مکانهای تقویتکننده
تعامالت اجتماعی) و احساسی (مکانهایی با قابلیت
تعلقپذیری احساسی -عاطفی ) قابل بررسی است (جوان
فروزنده و مطلبی.)1390 ،
روانشناسان محیط بیش از چند دهه است که رابطه
هیجانی انسان و مکان را مطالعه میکنند .برخی از
اندیشمندان این حوزه بر این باورند که معنا به مکان
نسبت داده میشود و آن معنا بر اثر رابطه هیجانی میان
مردم و مکانها شکل میگیرد .گروهی این رابطه را بر
مبنای زندگی روزمره انسان میدانند و معتقدند که این
نگرش زیربنای پدیدارشناسی مکان است .بنا به اعتقاد
توان ( )1977یک مکان جغرافیایی میتواند یک شخصیت
و روح داشته باشد که به ویژگیهای طبیعی آن برمیگردد.
مفهوم مکان نه با نگاه پوزیتیویستی بلکه با نگاه انسان
مدارانه است که معنا مییابد .چرا که انتزاع و کاهش این
مفهوم به یک معنای سمبلیک که برای برخی معماران
امروز مهم است ،مانع از پرداختن به مفهوم یا مفاهیمی
است که مردم در زندگی آن را تجربه میکنند .تجربهای
که صرفاً بصری نیست و با تمام حواس ما را با مکان مرتبط
میکند ( .)Tuan, 1977بنا به اعتقاد لوو و آلتمن ()1992
مکان فضایی است که در یک فرآیند فرهنگی ،فردی و
گروهی معنادار میشود ( )Altman & Low, 1992در واقع
افراد بر اساس تجارب ،ارتباطات اجتماعی ،احساسات و
افکار خود در بستر کالبدی فضا به آن مفهوم میبخشند
(.)Stedman, 2003
آنچه از بررسی مطالعات پیشین بر میآید این است که
عواملی که موجب تقویت و ضعف ارتباط معنایی با محیط
میشوند چه میباشد .این در حالی است که این پژوهش
عالوه بر تأیید عواملی که یافته شده است ،به دنبال یک
رابطه مفهومی دیگری در بستر فضای همگانی شهری
است .لذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی چگونگی ایجاد
احساس کرامت انسانی در فضای همگانی شهری از نظر
مخاطبین آن است ،که در نتایج حاصل از این پژوهش به
صورت ارتباط معنایی با محیط و اثر آن در ایجاد احساس
کرامت انسانی استخراج شده است .تأثیر مستقیم وجود
زیرساختها و زمینههای ارتباط معنایی با محیط در ایجاد
احساس کرامت انسانی از نتایج مهم و اصلی حاصل از این
پژوهش میباشد که از نقطهنظر مخاطبین فضای همگانی
شهری استخراج شده است .در واقع حصول مفهوم کرامت
انسانی در نتیجه وجود مفهوم ارتباط معنایی با محیط
از نتایج این پژوهش میباشد میتواند تأثیر بهسزایی در
فضاهای همگانی شهری داشته باشد.
یافتههای این مقاله بیانگر مفهوم ارتباط معنایی با محیط
است .در مطالعات پیشین این مفهوم غالباً به بررسی
ارتباط معنایی با مکان با نگاه پدیدارشناسانه پرداخته
شده است که مکان را چیزی بیش از یک محل انتزاعی و
مجموعهای از کاراکترهای محیطی که تعیینکننده ماهیت
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صحبت کند و معموالً دخالت و نفوذ اندکی از سوی محقق
در جریان مصاحبه اعمال میشود .این نوع مصاحبهها برای
جستجوی تفاسیر و معانی وقایع و موقعیتها از دیدگاه
مردم به کار برده میشود.
انتخاب مشارکتکنندگان در این مقاله به صورت هدفمند
از بین چهار دسته افراد ،شامل نخست ،مردم ساکن در
محله که بیشترین و نزدیکترین تماس را فضای همگانی
مرکز محله دارند .دوم ،حاضرین و مردمی که در محله
ساکن نیستند؛ ولی برای گذران زمان و یا هر دلیل دیگری
در فضای همگانی قرار میگیرند .سوم ،شاغلین و کسبه
محله که بهواسطه شغلشان ارتباط تنگاتنگی با مراجعین
به محله دارند و زمان تعاملپذیر زیادی را در آن سپری
میکنند .چهارم ،برنامهریزان محیطی که نقش مهمی در
ساخت و ایجاد فضایی را دارند که بتواند نیازهای فضای
همگانی را پاسخ دهد  .تعامالت این کنشگران با هم و اثری
که بر نوع عملکرد فضای همگانی محله میگذارد میتواند
تعیینکننده چگونگی رسیدن به هدف این مقاله است.
در ابتدا با توجه به پرسش پژوهش ،مشارکتکنندگان از
طریق نمونهگیری باز ،از بین افرادی که حضور در فضای
همگانی شهری را تجربه کردهاند و با هدف دستیابی به
ایجاد حداکثر تنوع از نظر تجربه ،انتخاب شدهاند .در این

مرحله از انتخاب مشارکتکنندگان از راهبرد گلوله برفی یا
زنجیرهای نیز استفاده شدهاست .انتخاب مشارکتکنندگان
بر اساس نیاز دادهها و به منظور توسعه مفاهیم و تا زمان
رسیدن به اشباع ادامه یافته است .مفهوم مورد بررسی
در فرآیند مصاحبهها در این مقاله یک فرآیند تعاملی
میباشد ،به این معنا که برخی از مفاهیم مورد نظر تنها در
حوزه کرامت انسانی شکل میگیرند و تنها از طریق بررسی
ذهنیت و ادراک مشارکتکنندگان پژوهش قابل دستیابی
نیستند ،بلکه تهیه یادداشتهای میدانی از مشاهده مستقیم
در فضای همگانی نیز به شیوههای جمعآوری اطالعات
اضافه شد .پژوهشگر در یک بازه زمانی دو ساله بهعنوان
مشاهدهکننده در فضای همگانی محله شهری ،حاضر و
به ثبت گفتهها ،رفتارها ،فعالیتها در قالب یادداشتهای
توصیفی و بازاندیشانه و شخصی پرداخت ه است .تلفیق این
شیوه با مصاحبه از این جهت اهمیت دارد که میتواند
منجر به دستیابی به معنای عینیتر و دقیقتر از تجربه
افراد از حضور در فضای همگانی ،از طریق مشاهده رفتار و
گفتار آنها ( )Schwandt, 2007در واقعیت شود .یافتههای
حاصل از مشاهدات نیز همانند مصاحبهها کدگذاری و وارد
مرحله تحلیل شدهاند .در این مقاله در بخش مدیریت
دادهها از نرمافزار اطلس  7استفاده شده است.

فرآیندﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻜﻞ  -1ﻓﺮآﻳﻨﺪ
پژوهش
شکل :1
ﻣﺮور ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ و

واﻗﻌﻴﺖ ذﻫﻨﻲ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

  شماره  .35تابستان 1400

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺪﮔﺬاري
ﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎز
)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻄﺢ (1

ﭘﻴﺶﻓﺮض ﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ

ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺪاﻳﻴﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﮋوﻫﺶ

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
درك ﻣﺮدم از ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ در ﻓﻀﺎي
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮي
اﻧﺘﺨﺎب روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ
روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و اﻧﺠﺎم
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ
اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎ از ﻣﺘﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه
و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ

ﻧﻈﺮي ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻜﺎف

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ واﻗﻌﻲ/
آﻧﭽﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و ﻣﺤﻴﻂ اﺗﻔﺎق
ﻣﻲاﻓﺘﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺪﻫﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻳﺮﻃﺒﻘﻪ /ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻄﺢ 2
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎت /ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻄﺢ 3
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﭘﮋوﻫﺸﻲﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ

زمینهساز کشف چگونگی ایجاد احساس کرامت انسانی در
 .4تحلیل و یافتههای پژوهش
فضای همگانی شهری با توجه به مختصات کنونی ما باشد.
ﭘﮋوﻫﺶ انسانی در فضای همگانی
احساسﻫﺎيکرامت
فرآیندی که  -4ﻳﺎﻓﺘﻪ
تحلیل این فرآیند و دادههای پژوهش با عنوان یافتن
شهری در قالب آن اتفاق میافتد ،کشف کنشها و
اﺳﺖ ﻛﻪ در
واﻛﻨﺶ ﻫﺎﻳﻲ
ُﻨﺶ ﻫﺎ و
ﻛﺸﻒ ﻛ
ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻓﻀﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮي در ﻗﺎﻟﺐ آن اﺗﻔﺎق
انسانی در فضای
کرامت
احساس
ایجاد
اﻓﺘﺪ ،در
مفاهیمیﻣﻲ که
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎيدهد.
فرآینداﻳﻦروی می
زمینه
که در
واکنشهایی است
ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺑﻌﻀﺎً ﻧﺎآﺷﻜﺎري ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻀﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮي در ﺟﺮﻳﺎن
این .ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ روي
زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖیسازد ،بیانگر
محقق م
همگانی شهری برای شهروندان را
ً
که
ناآشکاری
ا
بعض
و
پیچیده
فرآیندهای
شناخت این و ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻛﺸﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻓﻀﺎي
مفهوم اصلی ارتباط معنایی با محیط است .این مفهوم
جریان ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻛﻨﻮﻧﻲ
همگانیﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮي
است .و نیز
شهری در
در عرصه فضای
همگانی شهری این
مخاطبین
است
توانسته
فضای ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي
ﻓﻀﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
به اﻧﺴﺎﻧﻲ در
ﻛﺮاﻣﺖ
اﺣﺴﺎس
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد
یﻋﻨﻮان
ﭘﮋوﻫﺶم ﺑﺎ
ﻫﺎي
اینﻓﺮاﻳﻨﺪ و
در اﻳﻦ
مفهومهایی کهﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻳﺎﻓﺘﻦیتواند
آیند ،م
وجود
داده به
فرآیند
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺳﺎزد ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻓﻀﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﺷﻬﺮي اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را اﻟﻘﺎء ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻛﺮاﻣﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻄﺢ  1ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻄﺢ  ،2ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ي زﻳﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﻮد )ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻄﺢ  (1را ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻧﺪ :ﮔﺮم ﺑﻮدن ﺣﺲ ﺟﺪاره ﻫﺎ ،ﺟﺎذﺑﻪ ي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﻲ ،ﻏﻨﺎي ﺣﺴﻲ ،ﺗﻤﺮﻛﺰ ذﻫﻨﻲ و دروﻧﻲ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ.
ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﺣﺴﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﻀﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ،

نقش مفهوم ارتباط معنایی با محیط
شامره صفحه مقاله275-283 :

احساس را القاء کند که مورد کرامت واقع شدهاند .چگونگی
ایجاد این مفاهیم به این صورت است که مفاهیم سطح 1
بهطور مستقیم از مصاحبهها استخراج و سپس با توجه به
شباهت و نزدیکی مفهومی دستهبندی شدند .هر یک از
دستهها بهعنوان مفاهیم سطح دو ،معنی متناسب دریافت
کردند تا بتواند همه زیر مفاهیم خود (مفاهیم سطح  )1را
پوشش بدهند .این مفاهیم به ترتیب اینگونه حاصل شدند:
گرم بودن حس جدارهها ،جاذبه بافت سنتی ،غنای حسی،
تمرکز ذهنی و درونی و احساس تعلق .کلیه این مفاهیم،
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حاصل از تجربه حسی مشارکتکنندگان این پژوهش در
فضای همگانی محله شهری بوده است .در نهایت نیز ،کلیه
مفاهیم سطح  ،2زیر مجموعه مفهومی جدیدی ،تحت
عنوان مفهوم سطح  3قرار گرفتند که میتوانست تمامی
مفاهیم را پوشش معنایی دهد .به منظور درک دقیقتر
نتایج این پژوهش ،این مفهوم به طور مبسوط در جدول
 1ارائه و مفاهیم مرتبط با آن را معرفی میشود .در ادامه
نیز تعریف هر یک از این مفاهیم و مصادیق آنها (جمالت
اشاره شده در مصاحبهها) ارائه میشود.

جدول  :۱عوامل مرتبط با مفهوم ارتباط معنایی با محیط در ایجاد احساس کرامت انسانی در فضای همگانی شهری
مفاهیم سطح ( 1کد)

مفاهیم سطح ( 2زیرمقوله)

مفاهیم سطح ( 3مقوله)

جدارههاي سنتي جاذب
احساس آرامش از بوي مصالح سنتي
احساس خوب از وجود کاهگل

گرم بودن حس جدارهها

توجه به جداره هماهنگ با بافت
فرم متناسب و همشکل خانهها
پذيرش مصالح سنتي
توقف و ماندگاري در بافت قديمي

جاذبه بافت سنتی

ايجاد حس نوستالژيک با بافت قديمي
احساس آرامش از حضور در بافت سنتي
تأمين حس المسه با وجود سنگفرش
تأمين حس بويايي از بوي قهوه
تأمين حس بويايي از بوي گل

ارتباط معنایی با محیط
غنای حسی

تأمين حس بينايي با نورپردازي
تأمين حس شنوايي با صداي ناقوس کليسا و يا صداي اذان
داشتن حس معنوی
داشتن هویت

تمرکز ذهنی و درونی

متمرکز شدن در خود و پرورش خیال
آرام بودن در فضا

داشتن مکان سوم

 -1-4ایجاد احساس کرامت انسانی در فضای
همگانی مؤثر بر ارتباط معنایی با محیط
یکی از مفاهیم مهمی که از بررسی ایجاد احساس کرامت
انسانی در فضای همگانی شهری ،نمایان میشود ،ارتباط
معنایی با محیط است .این مفهوم اصلی با مفاهیم گرم
بودن حس جدارهها ،جاذبه بافت سنتی ،غنای حسی،
احساس تعلق و تمرکز ذهنی و درونی تبیین میشود.

این مفهوم بیشتر بیانگر چگونگی ارتباط معنایی با این
عوامل و نقش آنها در ایجاد حس ارزشمندی و کرامت به
مشارکتکنندگان روشن میشود .شکل  2رابطه بین این
مفاهیم را نشان میدهد .در ادامه هر یک از این مفاهیم
به تفکیک شرح داده شده و به همراه واحدهای معنایی
استخراج شده از مصاحبهها ذکر شدهاند.
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احساس رضايت از تعامل دوطرفه با محيط
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خوانده شدن از سمت فضا

احساس تعلق

280

و ﻛﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺷﻜﻞ  2راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺮح داده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺷﻜﻞ  -2رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻄﺢ دوم ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ

شکل  :2روابط میان مفاهیم سطح دوم شکلدهنده به مفهوم ارتباط معنایی با محیط
ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﻲ

ﮔﺮم ﺑﻮدن ﺣﺲ ﺟﺪارهﻫﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ

ﺗﻤﺮﻛﺰ ذﻫﻨﻲ و دروﻧﻲ

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﻏﻨﺎي ﺣﺴﻲ

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪه

 1-1-4گرم بودن حس جدارهها

«خانم  50سالهای که توی مغازه سبزی فروشی بود و
ساکن این محله بود احساس میکرد که اینجا بهش
آرامش میده .اون از مکانهای قدیمی خوشش میومد و
میگفت بوی مطبوع کاهگل مجذوبش میکنه»)O. 3:2( .

 -2-1-4جاذبه بافت سنتی

تعلقات و چیزایی که ذهنیه من فکر میکنم اینجا اون
ذهنیه هست که کمک میکنه»)P. 13:19( .
«ببین حاال این زنگا ناقوس کلیسای حضرت مریم! این
زنگ به من آرامش میده ،مثل اذان خودمونا زنگ که
میزنند من آروم میشم»)P. 6:4( .
«چند وقت پیشا یه آمریکایی اومده بود این کاهگال را بود
میکرد ،میگفت آخیش ،چه بوی خوبی میده»)P. 11:6( .
«یک کافه بزرگ من را به خودش جذب کرد ،علت آن
صدای مالیم موسیقی و پیانو بود که کمی از بیرون شنیده
میشد .همچنین صدای ناقوس کلیسا که توی محله
میپیچه ،حال محله را عوض میکنه»)O. 1:13( .
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حس صمیمیت و گرمی منتقل شونده از سمت جدارههای
ساکنینﺟﺪاره ﻫﺎ
برایﺑﻮدن ﺣﺲ
محله– ﮔﺮم
و دیوارهای 4-1-1
منتقل کننده حس
خاک
استفاده
است.
نزدیکی به
ﻫﺎي و دﻳﻮارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺲ آﺷﻨﺎﻳﻲ و
عنصرﺟﺪاره
ﺷﻮﻧﺪه ازاز ﺳﻤﺖ
ﻣﻨﺘﻘﻞ
محیطﮔﺮﻣﻲ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و
آشنایی و ﺣﺲ
 -3-1-4غنای حسی
که رنگ و بوی آن میتواند حس جاذبه محیطی را باال
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎك ﻛﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮي آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺲ ﺟﺎذﺑﻪ ي ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ببرد ،توانسته است بین افراد و محیط زندگی شان
که میتواند به
ﻣﺸﺎرﻛﺖاست
زمینهای
مفهوماﻳﻦ نشا
حسﺷﺪن را این
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
دهندهاﺳﺖ در
ﺣﺲنﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ.
اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد و ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن ﺣﺲ وﺣﺪت و ﻳﻜﻲ
وحدت و یکی شدن را منتقل کند .این حس توانسته است
حسهای ششگانه آدمی پاسخ بدهد .در محیطی که
اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.
در مشارکتکنندگان احساس آرامش ایجاد کند.
این پاسخگویی وجود دارد ،فرد احساس وحدت با فضای
توضيح دھيد Commented [M1]:
قب د ً
ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺖ .ﻳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮد .ﮔﺮم ﺑﻮد)P-10:32( ".
بافتﺧﻴﻠﻲ
داﺷﺘﻪ .ﺑﺎﻓﺖ
گلیﮔﻠﻲ
ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎه
الﻳﻮارﻫﺎ
دیوارهاﻳﻨﺠﺎ
"ا
خیلی
داشته.
ﻗﺒﻼ کاه
حالت
«اینجا
حاضر در آن را درک کرده و ارتباط درونی کاملی با محیط
 :[٢ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ
بهتری داشت .یه حالت صمیمیت بیشتری بود .گرم بود».
ﺧﻮﻧﺪ( ".
ﺳﻬﺮاب
"ﻛﺎه ﮔﻞ ،ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﻲ ﻛﻪ آب ﺑﻬﺶ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ .ﻳﻪ ﺑﻮﻳﻲ ﻣﻴﺎد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
)P-9:9نیاز درونی ،یک
ازای هر
ﺑﺮاشبه
ﺳﭙﻬﺮميیراکند.
برقرار
ﺷﻌﺮﻫﺎيخود
بیرونی
ﻣﺘﻦ)P. 10:32
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺤﻮه ي ارﺟﺎع ﺑﻪ (
کند.
ی
م
دریافت
بیرونی
پاسخ
وش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
بوییي ﻛﻪ راه ﻣﻴﺮي ﺗﻮوش اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ .ﺧﻮب ﺳﺒﻚ ش
یهﻴﻨﻄﻮر
بپاشند !.ﻫﻤ
بهشﻗﺪﻳﻤﻲ داره
آب ﺣﺎﻟﺖ
وقتیﻣﻲکهدوﻧﻴﻦ!
خصوصﻃﺒﻴﻌﻲِ.
«کاهگل ،به "ﺧﻮب
رد در ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
پنجگانه شما را
حواس
تونست
هرچقدر
شهری
«فضای
ﺧﻮدش آراﻣﺶ ﻣﻲ ده .ﺷﻮﻣﺎ ﻳﻜﻢ آب ﺑﭙﺎش ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎه ﮔﻞ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ
ﻫﻢ اﺻﻼً
ﻛﺎه ﮔﻞ
ﻫﺴﺖ.
ﻛﺎه ﮔﻞ
شعرهایﻲِ .ﺧﻮب
میاد که بایدﺳﺒﻚ ﻗﺪﻳﻤ
خوند».
براش
را
سپهری
سهراب
ﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا و ...
تحریک کنه و بهش جواب بده اون فرد باهاش میتونه
ﺑﻮ ﻋﻄﺮي ﻣﻲ ﭘﻴﭽﺪ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ" ()P-6:2
)
(P. 9:9
همین وحدت را و ارتباط را برقرار کنه حس المسه؛
«خوب طبیعی .می دونین! حالت قدیمی داره! همینطوری
سنگفرشش .حس بویایی؛ بوی قهوه که اونجا داره ،شاید
آرامش میکنی .خوب
که راه میری تووش احساس
 – 4-1-2ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﻲ
گل بتونه جوابگو باشه .به خاطر اینکه مادی داره؛ حس
سبکش سبک قدیمی .خوب کاهگل هست .کاهگل هم
بینایی .حس چشایی؛ که نمیشه شاید راهکارهایی باشه
اص ً
ال خودش آرامش میده .شوما یکم آب بپاش به این
ولی تو محیط بیرون شاید مث ً
ال نمیدونم هر از گاهی این
کاهگل ببین چه بو عطری می پیچد تو این محل»P.( .
جا یه چیزی بدن مردم بخورن و حس شنوایی؛ که میتونه
)6:2
باز حاال موزیک باشه یا هر چیزی .ششمی؛ خاطرهانگیزی
این مفهوم به اهمیت بافت سنتی پرداخته و آنرا متشکل
از مفاهیم دیگری چون فرم متناسب و همشکل خانهها،
پذیرش مصالح سنتی که توقف و ماندگاری در بافت را
ایجاد میکند و به افراد حس نوستالژیک میدهد .این
ویژگیها موجب ایجاد آرامش در مشارکتکنندگان
بهخاطر حضور در این فضا را خواهد داشت.
«مث ً
ال این تاق و چشمه اینجا را ،اگه بری روشَ ،جخ سقفِشا
لذت میبری .میبینی اینا آجرچینی کردن خوشگل ،خیلی
قشنگ ،خیلی زیبا»)P. -6:9( .
«و اینکه نزدیک یه مرکز محله قدیمی و نزدیک یه خیابون
اصلی که مرکز خرید ،این دوتا جایی که ارتباطشون بهم
وصل شده انگار خیلی حس بهتری بهت میده .یعنی هم
محلههای قدیمی را داری و هم یه خیابون اونورتر میتونی
بیای خریدهات را انجام بدی .و یا میتونی بیای اینجا بری
کافه ،یا بشینی اینجا استراحت کنی»)P. 10:27( .

 -4-1-4تمرکز ذهنی و درونی

این مفهوم نشاندهنده شکل ارتباط عوامل متافیزیکی
است و محیط است که توانسته انسان را یک گام از فضای
فیزیکی و شلوغ باالتر برده و وارد بعد معنایی کند .چنین

نقش مفهوم ارتباط معنایی با محیط
شامره صفحه مقاله275-283 :

فضایی این استعداد را دارد که فرد حاضر در آن را به خود
درونیاش نزدیکتر کند و او را وارد عالم خیال کند .چنین
محیطی به تمرکز ذهنی ایجاد شده به فرد کمک شایانی
میکند.
«ما خیلی معتقدیم که این (خیال) بعد خدایی است .این
حالت را گاهی در خواب در آن قرار میگیریم و گاهی در
مکانی که شما را به یک خواب نزدیک میکند ،توی این
فضا هستیم .این فضای با کرامت شماست .رضایت فضایی
برای شما حاصل میکند»)P. 3:28( .
«در ساعاتی که این میدان خلوت بود به راحتی میتوان
مشاهده کرد که محیط آن انسان را به درون خود میبرد
و او را متمرکز در حال خود میکند .حالی که به سمت
خیال و رویا رفته و انسان را زندگی شلوغ روزمره فاصله
دور میکند»)O. 3:3( .
«این  Imaginationخیلی مهم یعنی منشأ همه
خالقیتهاست ،همه کرامتها ،همه هرآنچه که انرژی
مثبت به شما میدهد ،این عالم خیال است .که در
واقع شما را رضایت به وجودتون میده در حالی که دور
میکند نکات منفی را از شما که یک پا در تفکر دارد که
ال متافیزیکی است و یک پا در فیزیک دارد که کام ً
کام ً
ال
ساختاری و کالبدی است»)P. 3:26( .
 -5-1-4احساس تعلق

 .5بحث و جمعبندی
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این پژوهش با نظر به تحقیقاتی که در گذشته در حوزه
مفاهیم کیفی فضای همگانی شهری پرداخته شده و با
هدف ارائه الگو و مفهومی که به دستیابی به احساس
کرامت انسانی در فضای همگانی شهری کمک نماید
انجام شده است .مفهومی کیفی در فضایی که به عموم
شهروندان تعلق داشته و دسترسی به این فضا به سهولت
امکانپذیر است .فضایی که میتواند فرصت تعامالت
اجتماعی را افزایش داده (مدنیپور )1387 ،و موجب بهبود
کیفیت زندگی فرد و جامعه شود (.)Carmona, 1997
بنابراین در این پژوهش تالش شده است با تکیه بر تفسیر
دادههای متنی مصاحبههای عمیق و نیز مشاهدات میدانی
و با تأکید بر کنش و تعامل با مورد پژوهش و حداقل
جداییت عینی با مشارکتکنندگان پژوهش ،تصویری از
ادراک مردم نسبت به مفهوم کرامت انسانی ترسیم شود.
یافتههای این پژوهش بیانگر مفهوم ارتباط معنایی با محیط
است .در پژوهشهای پیشین این مفهوم غالباً به بررسی
ارتباط معنایی با مکان با نگاه پدیدارشناسانه پرداخته
شده است که مکان را چیزی بیش از یک محل انتزاعی و
مجموعهای از کاراکترهای محیطی که تعیینکننده ماهیت
آن میباشند تعریف میکند (Norberg Schulz, 1975, p.
 )431ماهیتی که بر اساس نوعی آگاهی و ادراک قرار دارد و
مکانها را مراکزی پرمحتوا و عمیق از هستی و وجود بشری
معرفی میکند ( .)Relph, 1976برخی نگاهها نیز مفهوم
ارتباط معنایی با محیط را به سمت مفهوم حس مکان
هدایت کردهاند ،بهطوریکه راپاپورت ( )1990مفهوم حس
مکان را به معنای حقیقت و ماهیت مکان معرفی میکند و
به اهمیت معانی و پیامهای موجود در مکان اشاره میکند.
معناهایی که مردم بر اساس نقشها ،توقعات ،انگیزهها و
دیگر عوامل به رمزگشایی و درک آنها میپردازدند (�Ra
 .)paport, 1990, p. 23بررسیهای الکساندر ( )1977و
پاالسما ( )2005به این مهم منجر شد که معنای یک
محیط کام ً
ال با نحوه تأثیرگذاری آن بر افراد وابسته است.
که این مطالعات بیشتر با نگاه روانشناسی محیطی به
عاملی به نام مکان و معنای آن پرداخته شده است .آنچه
که در اغلب این پژوهشها مورد توجه نبوده است نگاهی
است که توجه خود را معطوف به مفهوم ارتباط معنایی با
محیط در ایجاد احساس کرامت در افراد داشته است .در
این پژوهش یکی از چند مفهوم اصلی استخراج شده از
معنی کرامت انسانی از دیدگاه مشارکتکنندگان را ،مفهوم
ارتباط معنایی در فضای همگانی شهری تعبیر کرده است.
این مفهوم معنی متفاوتتری با آنچه که در مطالعات بیان
شده را منتقل میکند .مفهومی که گوستافسو ن (�Gus
 ،)tafson, 2001در آن دقیقتر شده و چگونگی شکلگیری
آنرا رویکردی تعاملی مابین فرد ،محیط و دیگران بهعنوان
مدل شکلگیری معنا معرفی میکند .او در شناسایی
انگیزشهای الزم برای حصول ارتباط معنایی با محیط به

معماری و شهرسازی آرمانشهر

یکی دیگر از مفاهیمی که دریافت شد ،احساس تعلق به
محیط بود .این مفهوم شامل مفاهیمی است که احساس
خوانده شدن از سمت فضا به فرد القاء میشود و موجب
میشود فرد در این فضا احساس آرامش داشته باشد.
محیط آن را از خود بداند و به سمتی پیش میرود که آن
را بهعنوان یک مکان سوم که فارق از خانه و شغل است
بپذیرد .این فضایی است که فرد به سمت احساس تعلق
در آن میرود.
«یه جایی هست که فضا شما را به سمت خودش میخونه
با هر فرهنگ ،با هر اقتصاد ،با هر نوع ویژگیهایی که
هست .یعنی احترام میگذارد به وجود شما ،نه به پول
توی جیب شما ،نه به جایگاه اجتماعی شما .شما را که
همانطور که هستین میپذیره ،این همون فضایی که من
میگم فضای دارای کرامت»)P. 3:16( .
«خوب االن اینها بازنشستهاند ،میاند میشینند اینجا .از
خیلی محلههای دیگهم میاند اینجا میرند کافی شاپی،
پیتزایی چیزی .میگردند اینجا .فقط گذروندن وقت»P-( .
)11:1
ً
«توی فضاهای همگانی شهری معموال افراد جمع می شند
که مث ً
ال ببینند که دیده بشند ،بشنوند که شنیده شوند،
بفهمند که فهمیده بشند .اینا اگه یه بعدش باشه ،فضا از
اون کارکردش و طراوتهای انسانی و منزلت و شأن اون
هست خارج میشه .در واقع این رابطه دیده شدن ،دو طرفه
هست»)P. 5:20( .
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سه نوع محرک اصلی توجه دارد که شامل :محرکهای
مشترک جمعی به منظور ارتقای کیفی محیط عمومی و
تسهیم احساسات خوب محیطی ،محرکهای مبتنی بر
عالقه شخصی و به ویژه در ارتباط با بهبود جایگاه فردی در
محیط اجتماعی و سیاسی و در نهایت محرکهای رقابت
کاری و حرفهای که فارغ از دو مورد قبل اس ت (�Gus
 )tafson & Hertting, 2016میباشد .به همین شکل این
مفاهیم نیز در مطالعه حاضر استخراج شد ،بدین صورت
که ذهن مشارکتکنندگان به عامل تمرکز ذهنی و درونی
بهعنوان عاملی مهم در ایجاد ارتباط معنایی با محیط در
فضای همگانی را اشاره دارد .مفهومی که به همراه سایر
مفاهیمی چون غنای حسی ،احساس تعلق ،گرم بودن
حس جدارهها و جاذبه بافت سنتی ،عواملی هستند که
موجب ایجاد احساس کرامت انسانی و ارزشمند بودن در
مخاطب میشود .کسب ارتباط معنایی با محیط ،دغدغهای
است که که فرد در اینگونه فضاها به آن توجه و نیاز دارد.
آنچه از دادههای این پژوهش استخراج شد معرفی این
مهم است که مهیا کردن شرایط عامل ارتباط معنایی با
محیط در فضای همگانی شهری موجب کسب احساس
ارزشمند بودن در فرد میشود و آن از اهداف اصلی این
پژوهش بوده است.

 .6نتیجهگیری

در این مقاله یکی از چند مفهوم اصلی استخراج شده
از معنی کرامت انسانی از دیدگاه مشارکتکنندگان را،
مفهوم ارتباط معنایی در فضای همگانی شهری تعبیر
کرده است .این مفهوم معنی متفاوتتری با آنچه که در
مطالعات بیان شده را منتقل میکند .بدین صورت که ذهن

مشارکتکنندگان به عامل تمرکز ذهنی و درونی بهعنوان
عاملی مهم در ایجاد ارتباط معنایی با محیط در فضای
همگانی را اشاره دارد .مفهومی که به همراه سایر مفاهیمی
چون غنای حسی ،احساس تعلق ،گرم بودن حس جدارهها
و جاذبه بافت سنتی ،عواملی هستند که موجب ایجاد
احساس کرامت انسانی و ارزشمند بودن در مخاطب
میشوند .کسب ارتباط معنایی با محیط ،دغدغهای است
که که فرد در اینگونه فضاها به آن توجه و نیاز دارد.
آنچه از دادههای این مقاله استخراج شد معرفی این مهم
است که مهیا کردن شرایط عامل ارتباط معنایی با محیط
در فضای همگانی شهری موجب کسب احساس ارزشمند
بودن در فرد میشود و آن از اهداف اصلی این مقاله بوده
است.
در واقع معنای محیطی و ارتباطی که از آن با مخاطب
حاصل میشود میتواند نتیجهای دیگر حاصل نماید
و آن ایجاد احساس کرامت انسانی در افراد است .یکی
از پاسخهایی که مشارکتکنندگان به چگونگی ایجاد
احساس کرامت انسانی در خود اشاره میکردند؛ وجود
فضایی است که بتوانند در آن با محیط ارتباط معنایی
داشته باشند .این فضا میتواند در ایجاد احساس کرامت
انسانی اثرگذار باشد .در واقع حصول مفهوم کرامت انسانی
در نتیجه وجود مفهوم ارتباط معنایی با محیط است و
میتواند تأثیر بهسزایی در کیفیت فضاهای همگانی شهری
داشته باشد .نتایج این مقاله بیانگر آن است که کرامت
انسانی یک فرآیند تعاملی است .بنابراین شناخت این
فرآیند از طریق بهکارگیری روششناسی نظریه زمینهای،
میتواند موضوعی برای پژوهشهای آتی باشد.
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