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چکيده

بحران مکان به مفهوم بحران معنی اجتماعی از فضا و زمان ،از بارزترین مشکالت شهرسازی معاصر است .بحرانی که در
ایجاد فضاهای شهری فاقد هویت ،فاقد تاریخ و ارتباط تبلور یافته است .معنا هم مولود واقعیت مادی و هم ،زاده ذهن
فرد است و دین به عنوان یکی از اصلیترین مؤلفههای سازنده اسکیمای فرد در ادراک و معنادهی به فضاهای شهری
نقشی مؤثر ایفا میکند .این پژوهش پس از تدوین چارچوب نظری به وجوه افتراق یا اشتراک معنای فضای شهری در دو
طیف مسلمان و یهودی میپردازد؛ تا فرضیه پژوهش را مبنی بر اینکه معنای دریافت شده از فضای شهری در دو طیف
مسلمان و یهودی با هم تفاوت هایی دارند را مورد سنجش قرار دهد .به این منظور ،محله جوباره اصفهان که از دیرباز
محل همزیستی مسلمانان و یهودیان بوده ،انتخاب شد .پژوهش میدانی با آزمون افتراق معنایی و با تکنیک حضور در
محل ،صورت گرفت .در آزمون افتراق معنایی از کلمات که معموالً صفات دوقطبی هستند ،برای درک و شناخت معانی
تداعی شده استفاده میشود .دادههای به دست آمده در این مرحله به شیوه آمار توصیفی (نمودار صفات دوقطبی) و آمار
استنباطی (آزمون من -ویتنی) با نرم افزار  SPSS 19تجزیه و تحلیل شده اند.
نتایج زیر از پژوهش نظری و میدانی استنتاج شد:
 بین دین و معنای فضای شهری ادراک شده در حالت کلی (مجموع جزء فضاها) رابطه معناداری دیده نشد ،اما در موردجزء فضاها ،تأثیر مؤلفه دین بر معنای ادراک شده ،قابل توجه بود.
 طیف یهودی غالباً جزء فضاهای شهری را پویا ،زشت و تکراری ادراک نمودند و فقط به کانون هایی متعلق به اجتماعیهودیان مانند فضای اطراف کنیسهها عالقه نشان دادند.
 مسلمانان جزء فضاهای شهری مورد مطالعه را دارای احساس سکون ،زیبا و متنوع دانستند و دلبستگی بیشتری بهفضاهای شهری چون پارک و بازار ،نشان دادند.

واژگان کلیدی :معنا ،فضای شهری ،مسلمان ،یهودی ،جوباره.
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مقدمه

از سال های  1970میالدی به بعد با پیدایش گرایش های انسانگرایانه در نظریات طراحی محیط که بر نقش فرهنگ در
ادراک فضای شهری تأکید دارند ،بحث معنای محیط با اقبال بسیار صاحبنظران مواجه شده است .اما اگر نیک بنگریم
میبینیم علیرغم بها دادن به انسان و نیازهای او و پرداختن به کیفیتها در مباحث نظری طراحی ،همچنان شهر و
فضاهای شهری با شهروندان نامهربان است .این فضاها به گذرگاه هایی بدل گشتهاند که فقط امکان رفتوآمد افراد از
محل کار به خانه را فراهم میآورند .عدم پرداختن به جنبههای کیفی در حمایت از توقعات روانی انسان در طراحی ها
موجب میشود تا مکان هایی بیهویت و بیمعنا به وجود آید .البته این رویکرد در یک جامعه با چند خرده فرهنگ ،شکلی
جدیتر به خود میگیرد .زیرا در چنین جامعهای افراد و گروهها در تالش اند تا نشانهها و نمادهاي هويت خود را نمايش
دهند .گاهي اين امر مي تواند به عنوان ادعايي براي تملك قلمرو تصور شود ،که سبب نگراني ديگران شده و تفكيك
اجتماعي را تشديد نماید.
این پژوهش قصد داشته تا بر پایه نظریههای معنای محیط ،ادراک معنای فضای شهری ،توسط استفادهکنندگانی که پیرو
دو دین آسمانی میباشند را با یکدیگر مقایسه و وجوه افتراق و اشتراک معنایی آن ها را استخراج نماید ،تا از رهگذر نتایج
این پژوهش ،مدیران و مداخلهگران کالبدی محیط ،بتوانند مداخالت خود را منطبق بر ادراک باشندگان و با تفکر دینی
منحصر به خود ،استوار سازند و از این طریق ،تعلق مکانی ،ریشهدارتر و مهاجرت ها کمتر صورت پذیرد .محله جوباره ،یکی
از محله های قدیمی شهر اصفهان است که شکلگیری کالبد و فضای شهری آن ،منتج از همنشینی دو طیف مسلمان و
یهودی بوده است .این فضای شهری به منظور مطالعات میدانی این پژوهش ،از حیث آزمون تأثیر مؤلفه دین ،بر ادراک
معنای محیط ،انتخاب شد .فرضیه این پژوهش آن است که معنای دریافت شده از فضای شهری در دو طیف مسلمان و
یهودی با هم تفاوت هایی دارند.

 .1پیشینه پژوهش
 -1-1معنای مکان
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معنای مکان ،تبلور زمینههای روانشناسی درونی اشخاص ،مسائل شخصی آن ها و راه های خاص «بودن در این جهان»
است ( .)Jabareen, 2009, p. 93رلف ( ،)1976در اثر مهم خود با عنوان مکان و بیمکانی ،سه مؤلفه مکان را شناسایی
کرده است؛ ساختار کالبدی ،فعالیت و معنا .او معتقد است در بین این سه مؤلفه معنا از همه دست نیافتنیتر بوده و
اهمیت حیاتی دارد ( .)Tuan, 1977تقریباً در همین زمان ،کانتر ( )1977مدل سه بخشی مشابهی برگرفته از مطالعات
روانشناختی برای مکان پیشنهاد داد .براساس این مدل مکان ناشی از تعامل سه مؤلفه ویژگیهای کالبدی ،فعالیت ها
و مفاهیم است .اگرچه کانتر مدعی بود که تأثیر ویژگی های کالبدی بر رفتار از اهمیت بیشتری برخوردار است ،اما او
همواره خاطر نشان کرده است که معانی استنباط شده از مکان ها متفاوتند .بنابراین الزم است مکان از دید کاربرش در
نظر گرفته شود .اخیرا ً کانتر ( )1997نظریه  3بخشی خود را توسعه داده و چهار مؤلفه را برای مکان در نظر گرفته است:
رویکردهای طراحی1؛ تمایز عملکردی2؛ اهداف مکان 3و مقیاس تعامالت .4در این مدل به غیر از مؤلفه مقیاس تعامالت
که اشاره به اهمیت مقیاس زیست محیطی دارد ،سه مؤلفه اول ،به ترتیب با مدل قبلیاش سازگار است (.)Canter, 2000
مدل معنای مکان ارائه شده توسط نايسر ( ،)1977نقش اسكيما 5يا طرحواره ذهني و قابليتهاي محيط را در فرآيند
ادراك نشان ميدهد .بنابراين او معنا را نيز از ويژگيهاي اسكيما ميداند و اعتقاد دارد كه آنچه در خاطره و ذهن باقي
ميماند ،شيء ،صحنه و رويدادي است كه با نقش هدايتكنندگي اسكيما ادراك شده و اسكيما به نوعي درگير استفاده
و يا اصالح شده است (.)Neisser, 1977
نمودار  :1چرخه معنا دهی و درک محیط توسط اولریخ نایسر

)(Neisser, 1977
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مدل مکان دیگری با تفاوت های جزئی توسط اگنو تهیه شده است .او در راستای تحقیق درباره اینکه مفهوم مکان در
علوماجتماعی چطور به کار میرود ،سه عنصر اصلی را یافت :قرارگاه ،6زمینهای که در آن روابط اجتماعی شکل میگیرد
(که ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد)؛ محل ،7محیط جغرافیایی که شامل زمینهای برای تعامالت اجتماعی است
و حس مکان .)Agnew, 1987, p. 28( 8در بسیاری از تحقیقات یکی از این سه مؤلفه دارای اهمیت بیشتری است.
بااینوجود ،اگنو معتقد است ،به منظور دریافت معنای مکان ،این سه مؤلفه باید در تعامل با هم قرار گیرند .بنابراین
مکان های با معنا در یک بستر اجتماعی ،از طریق روابط اجتماعی ،در یک محیط جغرافیایی شکل میگیرند و به اشخاص،
حس مکان و هویت میدهند (.)Gustafson, 2001, p. 6

 -1-2سطوح معنا

برخی صاحبنظران در خصوص سطوح معنا نظریاتی بیان کرده اند .بارتر ،ساوایا و پراگر ( 4 ،)2001سطح عمق که تجارب
معنا میتوانند دستهبندی شوند را اینطور معرفی میکنند :سطح اول ،تمایل شخصی با خشنودی لذتجویانه و راحتی؛
سطح دوم ،اختصاص زمان و انرژی به تشخیص پتانسیل های شخصی؛ سطح سوم ،ارائه خدمات به دیگران و تعهد به
اجتماع بزرگتر و اهداف سیاسی و سطح چهارم ،ارزش هایی که آرمان های شخصی را پیش میبرد و معانی ماورایی و
اهداف نهایی را شامل میشود ( .)Bar-Ture et al., 2001, p. 255بنابر نظر رابرت هرشبرگر ،معانی شامل دو سطح اصلی
بازنمایی یا ابژکتیو و واکنشی یا سوبژکتیو هستند ،که هریک زیرمجموعههایی دارند:
جدول :1سطوح معنا از نظر رابرت هرشبرگر
11

در این حالت ادراککننده فرم شکل را از زمینهاش جدا میکند .شکلش ،بافتش،
رنگش و  ...را میبیند ،و از ویژگی ها و کیفیات اشیا یا وقایع آگاه میشود.

12

برخی از فرمها به غیر از خودشان در خصوص بازنماییهای ذهنی ،بسیار مهم هستند،
به عنوان مثال ویژگیهای مختلف «در» شامل اندازه ،شکل ،رنگ و بافت ،در ناظر
ایدههای مختلفی راجع به شخصیت معماری که آن را طراحی کرده ویا نگرش نسبت
به صاحبش ایجاد خواهد کرد.

 -1معنای عرضهای
معنای بازنمایی
(ابژکتیو)

9

 -2معنای ارجاعی
(عملکردی)

 -3معنای عاطفی

13

معنای واکنشی
(سوبژکتیو)

10

 -4معنای ارزیابی

14

 -5معنای تجویزی

15

هنگامی که بازنماییهای ادراککننده شکل گرفته ،خواه از شئ محرک یا رویداد
و یا هردو ،خاطرات ،اهداف و ارزشهای شخص وارد میشوند و او معموالً پاسخهای
درونی مضاعفی در ارتباط با بازنماییهایش دارد .معنای عاطفی یک پاسخ آموخته
شده براساس تجربه است ،برخالف پاسخهای خودکار مانند عرقریزی در اتاق گرم و
گشادگی مردمک در اتاق تاریک.
معنای ارزیابی ،با نگرش انتقادی انسان و ایدههای او در مورد معماری و نه با احساسات
و عواطف فوری ،نسبت به آن سروکار دارد .شخص ممکن است به یک ساختمان نگاه
کند از بازنماییهایش در مورد آن ،هیجانزده و حتی خوشحال شود ،اما نتیجهگیری
او در نهایت این باشد که واقعاً ساختمان خستهکننده و نامطلوبی است.
در این حالت هم بازنمودهای شخص و هم اثراتشان مورد ارزیابی قرار میگیرد و او
تصمیم میگیرد چه باید بکند.
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گيبسون شكلگيري معنا را در شش سطح مختلف مي داند :معناي اوليه و ملموس ،معناي كاربردي ،معناي ابزاري و
ماشيني ،معناي ارزشي و احساسي چيزها ،معنا درسطح نشانهها و معنا درسطح نمادها .معنای اولیه و ملموس تقریباً
مشابه معنای عرضهای؛ معنا در سطح نمادها مشابه سطح ارجاعی؛ و معنای ارزشی و احساسی ،مشابه معنای ارزیابی
هرشبرگر میباشد ( .)Lang, 2011, p. 108معنای شکل شهر شامل مدارجی از :ادراک ،شناسایی (بازشناسی و تمایز)،
برقراری پیوند بین عناصر و اجزای آن ،برقراری ارتباط و پیوند بین شکل شهر و فعالیت های شهر ،برقراری پیوند با
رویدادها ،ارتباط با مفاهیم غیرفضایی و ارزشها میباشد (.)Habib, 2006, p. 9
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 -1-3مروری بر پژوهش های مشابه در حوزه معنای مکان

در سال  ،2001پژوهشی به منظور سنجش منابع معنا در زندگی انجام شد .نمونه مناسبی شامل  362نفر ،نماینده 8
گروه مختلف در فلسطین اشغالی :مذهب (مسلمان /یهودی) ،سن (پیر /جوان) ،جنسیت (مرد /زن) در نظر گرفته شد.
 11شاخص تدوین شد ،تا تأثیر هریک از مولفههای باالدر آن ارزیابی شود .در نهایت این نتیجه به دست آمد که مؤلفه
مذهب ،نسبت به  2مؤلفه دیگر تأثیرگذارتر است ( .)Bar-Ture et al., 2001به منظور کشف معنای مکان برای ساکنان
سوئد غربی ،پژوهشی توسط مصاحبه با افراد صورت گرفت .در انتها به این نتیجه رسید که معنای نسبت داده شده به
یک مکان حول سه نقطه «شخص»« ،دیگران» و «محیط زیست» میچرخد ( .)Gustafson, 2001سال  2003در حیفا،
پژوهشی به منظور دستیابی به معنای مکان و تأثیر دو مؤلفه خطر و اعتماد برآن ،در بین دو گروه مسلمان و یهودی ساکن
در آنجا انجام گرفت .جمعآوری اطالعات بر پایه پرسشنامه بود ،که در نهایت این معانی به مکان نسبت داده شد :مکان
اعتماد بین گروه های قومی ،امنیت ،کیفیت سطح باال و دوستی .مسلمانان  4معنی مجزای دیگر را نیز پیشنهاد دادند:
خصوصی بودن ،اعتماد بین اعضای گروهشان ،مکان فعالیت های مشترک فرهنگی .یهودیان شرکتکننده ،معنای «مکانی
برای یک طبقه خاص» را نیز در نظر گرفتند ( .)Jabareen, 2009در پژوهشی دیگر ،مانزو به منظور کشف معانی مکان ،بر
تجارب مردم متمرکز شد .مصاحبههایی با  40نفر از شرکتکنندگان در نیویورک انجام داد .در نهایت به این نتیجه رسید
که مکان هایی که مردم آن ها را بامعنی ادراک میکنند ،غیرمعمول نیستند بلکه آن ها مکان های معمولیای هستند که
در زندگی روزمره تجربه میشوند .او از داستان های مردم درباره تجاربشان از مکان ،این تیترها را استنباط کرد :انعکاس
هویت افراد ،فرصتی برای خلوت ،درونبینی و غیره ( .)Manzo, 2005پژوهشی دیگر ،به منظور نقش معماری در تداعی
معانی و انتقال مفاهیم با تکیه بر معماری مسجد ،انجام شد .نتایج این پژوهش که توسط آزمون افتراق معنایی به دست
آمد ،نشان داد که دو تیپ معماری سنتی و نوآورانه برای استفادهکنندگان قابل تشخیص بوده و در غالب موارد ،به استثنای
استفادهکنندگان جوان ،معماری سنتی بیش از معماری نوآورانه مورد پسند قرار گرفته است (.)Rezazadeh, 2004

 .2چارچوب نظری پژوهش

به منظور دستیابی به معنای فضای شهری ،چارچوب نظری ،مطابق نمودار  ،2تدوین شده است.
نمودار  :2چارچوب نظری «معنای فضای شهری»
شهر

معنادهﯽ

شماره  .17پاییز و زمستان 1395

معماری و شهرسازی آرمانشهر

برگرفته از سطوح گیبسون و هرشبرگر:
 سطح ابتدایي سطح کارکردي و ابزاري سطح ارزشي -سطح نمادین

نظام منظر شهري
نظام کاربري و فعالیت
نظام فرم کالبدي
نظام استخوانبندي فضاي همگاني
نظام حرکت و دسترسي
نظام زیست محیطي

اسکیما

تجربیات گذشته
فرهنگ
دین
و ...

معنای فضای شهری در دو طیف مسلمان و یهودی

شماره صفحه مقاله277 273-284 :

ش پژوهش
 .3رو 

به منظور اثبات چارچوب تدوین شده ،از بین انواع روش ها در علم روانشناسی ،روش پژوهش میدانی با تکنیک حضور در
محل ،16استفاده شد .به منظور سنجش معنا ،از آزمون افتراق معنایی17و در تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده ،از
آمار توصیفی (نمودار صفات دو قطبی )18و آمار استنباطی (آزمون من -ویتنی )19بهره گرفته شده است .پژوهش حاضر از
نوع علّی -مقایسهای 20است که با توجه به متغیر وابسته ،به بررسی علل احتمالی وقوع آن میپردازد .در پژوهش حاضر
درک معنای محیط ،به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است .در مورد متغیرهای مستقل ،تمرکز این مطالعه
بر تفاوت دین ساکنان خواهد بود .هرچند سعی شده است که در بین پاسخگویان در هر دو گروه یهودی و مسلمان،
ترکیب سنی و جنسی همگن ،رعایت شود.

 -3-1آزمون افتراق معنایی

اوزگود و همکاران 21وی ( )1957برای نخستینبار مسأله سنجش معنا را با استفاده از روشهای علمی مطرح نمودند.
این پژوهشگران تکنیک افتراق معنایی را به عنوان روشی برای سنجش معانی مطرح کردند .در این روش از کلمات برای
درک و شناخت معانی تداعی شده استفاده میشود .در چنین مواردی میزان دانش و فرهنگ لغات شخص پاسخدهنده در
وسعت پاسخها مؤثر است .روش افتراق معنایی برای رفع این معضل ،از پاسخدهنده می خواهد تا ادراک و احساس خود
را براساس کلمات از پیش تعیین شدهای بیان نماید .معموالً این کلمات صفات دوقطبی بوده و دو حالت مقابل هم را بیان
میکنند .عموماً برای قضاوت میان کلماتی متضاد و مقابل هم ،استفاده از مقیاس لیکرت 22پیشنهاد شده است .در این
صورت باید تعداد گزینهها فرد باشد تا امکان گزینش خنثی را فراهم آورد (.)Rezazadeh, 2004, p. 41

 .4مطالعه موردی

به منظور آزمون فرضیه و دستیابی به وجوه افتراق یا اشتراک معنای محیط در دو گروه مسلمان و یهودی ،محله جوباره
اصفهان که سابقه همنشینی این دو گروه دینی در آن وجود داشت ،مناسب تشخیص داده شد.

 -4-1معرفی محدوده مورد مطالعه

محور دوم جوباره اصفهان ،حدفاصل خیابان کمال و میدان امام علی ،با مساحتی حدود  6هکتار در شمال شرقی اصفهان،
واقع است .همانطور که در شکل  1دیده میشود ،ساختار شعاعي كل محله داراي يك رشته شبكه معابر شعاعي متحد
المركز است .هر كدام اليهاي از محله جوباره را در بر گرفته است .در نيم ساز اين قطاع محورهاي مزدوج جوباره وجود
دارد كه عالوه بر نقش ستون فقرات ،به نوعي رابط بين خطوط متحد المركز فوق هم تلقي مي شود (Renovation
 .)and Rehabilitation Organization of Isfahan, 2000, p. 3این محله عالوه بر مجاورت با مسجد جامع اصفهان ،از
گذشتههای دور تاکنون محل همزیستی مسلمانان و یهودیان اصفهان نیز میباشد .هرچند در حال حاضر اغلب یهودیان
از محله مهاجرت نموده و  95درصد ساکنان ،مسلمان و تقریباً  5درصد ،یهودی در محله ساکن هستند (Momeni et
.)al., 2011, p. 44

شکل  :1محور دوم جوباره و محدوده اطراف
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()Renovation and Rehabilitation Organization of Isfahan, 2012

278

 -4-2پژوهش میدانی

به منظور اخذ پرسشنامهها ،نمونهگیری از بین مسلمانان و یهودیان ساکن در جوباره ،به شیوه تصادفی انجام شد .حجم
نمونه از فرمول مربوطه 23محاسبه شد .به منظور به دست آوردن واریانس ،یک پیش نمونه با اندازه  10نفرگرفته شد ،که
براساس آن واریانس برابر  1/04به دست آمد .با در نظر گرفتن eبرابر با  0/2و با خطای قابل قبول  0/05و  zبرابر با 1/96
تعداد اعضای نمونه 100 ،نفر ،به دست آمد ،که پرسشنامه از بین  50یهودی و  50مسلمان جمعآوری شد .در استفاده
از روش افتراق معنایی 5 ،فضای مختلف در محله که واجد ویژگیهای شاخص و منحصربهفرد فضایی بودند ،انتخاب شد.
برای دستیابی علمی به این  5فضا ،ابتدا با جمعآوری 10نقشه ذهنی 24متعلق به ساکنان یهودی و مسلمان ،فضاهایی را
که آنان به کرات و به صورت مشترک در نقشههای ذهنی خود بیان کرده بودند ،شناسایی شدند .برای هریک از فضاها،
صفات موجود در جدول 2توسط پژوهشگر برای پرسششوندگان توضیح داده شده و در جدول عالمت زدهشد .به عنوان
مثال در خصوص صفت (پویا-سکون) ،از آن ها پرسیدهشد که در این محل خاص دوست دارند کمی درنگ کنند یا سریع
آن محل را ترک می کنند؟ (این فرآیند برای هریک از اعضای مورد پرسش به صورت مجزا انجام شد) .به منظور تبدیل
مقیاس اسمی به مقیاس ترتیبی ،صفات مورد بررسی مطابق جدول ،از سمت چپ به راست به ترتیب با اعداد 1تا 5
شمارهگذاری شدند .درنهایت نتیجه به دست آمده در نمودار صفات دوقطبی آورده شده است .هرچه اعداد به  1نزدیکتر
بوده نشانه مطلوبیت و هرچه به  5نزدیکتر شده نشانه عدم مطلوبیت است (هر چند این قضیه در مورد همه صفت ها
قطعیت ندارد و به عنوان مثال در مورد (آرامش -هیجان) ،نزدیکی به عدد  5لزوماً به معنی نامطلوب بودن نیست و بسته
به مکان مورد نظر باید مورد تحلیل قرار گیرد).
شکل  :2فضای اول ،فضای روبه روی
کنیسه مالربی ،جماعتی ،بزرگ

شکل  :4فضایسوم ،کوچه کنار
سه راه ماهی فروش ها
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شکل  :6فضای چهارم،
سهراه ماهی فروش ها

شکل  :3فضای دوم ،پارک کمال

شکل  :5محور دوم جوباره اصفهان
و عناصر شاخص آن

شکل  :7فضای پنجم ،بازارچه کمرزرین

معنای فضای شهری در دو طیف مسلمان و یهودی
شماره صفحه مقاله273-284 :
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جدول  :2یک نمونه از جدول صفات دو قطبی
5

4

3

2

1

زیاد

کم

ممتنع

کم

زیاد

پیچیده

ساده

زشت

زیبا

محدود

وسیع

افسرده

دلباز

نامنظم

منظم

هیجان

آرامش

گسسته

تداوم یافته

پویایی

سکون

تکرار

تنوع

نمیپسندم

میپسندم

شلوغ

خلوت

 -4-3تحلیل معنای فضاهای شهری با روش آمار توصیفی

در اینجا پس از جمعبندی جداول به دست آمده ،با روش آمار توصیفی و با استفاده از نمودارهای خطی ،فراوانی صفات دو
قطبی جمعآوری شده در دو طیف یهودی و مسلمان ،مورد ارزیابی قرار گرفتند .درنهایت یک نمودار مشترک و جمعبندی
شده از کل  5فضا تهیه شد.
نمودار :3نمودار خطی مقایسه صفات دوقطبی فضای اول نمودار :4نمودار خطی مقایسه صفات دوقطبی فضای دوم
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با توجه به اینکه نظر مسلمانان باالی خط افقی شماره 3
و نظر یهودیان اکثرا ً زیر این خط میباشد ،میتوان اینطور
نتیجه گرفت که این فضا ،بنابر نظر مسلمانان نامطلوب و از
نظر یهودیان مطلوب میباشد .این امر میتواند از تعلق دینی
یهودیان به این فضا نشأت گرفته باشد .مسلمانان ،معنای
فضایی آن را با کلماتی چون افسرده ،ساده و تکراری بیان
کردند .یهودیان ،با کلماتی چون زیبا ،ساده و متنوع ارزیابی
نمودند و هردو معتقدند این فضا محدود و نامنظم است.

از آنجا که نظر مسلمانان نسبت به این فضا مثبت
و یهودیان تا حدودی به سمت ممتنع میل میکند،
میتوان نتیجه گرفت که مسلمانان نسبت به یهودیان،
عالقه بیشتری به فضاهای تفریحی و گذران اوقات
فراغت دارند .از نظر مسلمانان این فضا با معانی چون
وسیع ،دلباز ،دارای آرامش و احساس سکون همراه
است .ولی از نظر یهودیان ،این فضا دارای احساس
هیجان میباشد و پویاست.

280
نمودار :5نمودار خطی مقایسه صفات دوقطبی فضای
سوم

معنای دریافتشده مسلمانان و یهودیان از این فضا
تقریباً مشترک است ،و از آنجا که اکثر نظرات باالی
خط افقی شماره  3میباشد میتوان نتیجه گرفت،
هر دو طیف این فضا را فضایی نامطلوب میدانند و
آن را نمیپسندند .مسلمانان ،معنای این فضا را با
شاخصههایی چون محدود ،افسرده ،تکراری و خلوت،
و یهودیان آن را نامنظم ،محدود و تکراری بیان
نمودند.
نمودار :7نمودار خطی مقایسه صفات دوقطبی
فضای پنجم
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پاسخهایداده شده درباره این فضا ،نکته مطرح شده
در معنای فضای دوم را مبنی بر اینکه «یهودیان
چندان عالقهای به فضاهای جمعی ندارند» را قوت
میبخشد .تفاوت عمده در معنای ادراک شده بین دو
گروه از آنجا دیده میشود که مسلمانان ،آن را دارای
احساس مکث ،زیبا و متنوع ،و یهودیان آن را فضایی
پویا ،زشت و تکراری میدانند.

نمودار :6نمودار خطی مقایسه صفات دوقطبی فضای
چهارم

اکثر نظرات باالی خط افقی شماره ( 3ممتنع) قرار
گرفته است که نشاندهنده نامطلوب بودن این فضا در
نظر ساکنان میباشد .نمودارها تقریباً برهم منطبق است
که نشان از توافق دو گروه در مورد معنای درک شده
از آن دارد .معنای این فضا با شاخصههایی چون شلوغ،
تکراری ،پویا ،نامنظم ،زشت ،وسیع و ساده شناخته شده
است.
نمودار :8نمودار خطی مقایسه صفات دوقطبی
مجموع فضاها

نظرات کلی مربوط به مسلمانان و یهودیان تقریباً بر
هم منطبق است .چون اکثر نظرات باالی خط شماره 3
میباشد ،روی هم رفته معنای این محور ،بنابر نظر هر
دو گروه مثبت ارزیابی نشده است.

به طور کلی ،فضاهای دوم و پنجم -پارک و بازار -از نظر مسلمانان با معانی مثبتی چون دلباز ،دارای احساس سکون ،زیبا
و متنوع همراه است که نشان از تعلق خاطر مسلمانان به فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت دارد ،درحالی که این
دلبستگی در بین یهودیان دیده نمیشود .تفاوت معنای دریافت شده از فضای اول ،نشان از تعلق خاطر یهودیان به کانون
های متعلق به اجتماع یهود ،که در اینجا فضای اطراف کنیسههاست میباشد .هر چند معانی نسبت داده شده دارای وجوه
اشتراکی بودهاند که در مورد فضاهای سوم و چهارم دیده شد.

معنای فضای شهری در دو طیف مسلمان و یهودی
شماره صفحه مقاله273-284 :
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 -4-4تحلیل معنای فضاهای شهری با روش آمار استنباطی (آزمون من -ویتنی)

در این مرحله به منظور ارزیابی دقیق تر ،داده های به دست آمده از پژوهش میدانی با روش آمار استنباطی و با استفاده
از نرم افزار SPSS 19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .به این منظور صفات ،تحت عنوان  6مؤلفه ،که همان نظامهای
شهر هستند ،به شکلی که در جدول  3آمده است ،دستهبندی شدند .با استفاده از آزمون ناپارامتری من-ویتنی هریک از
مؤلفهها بین مسلمانان و یهودیان مقایسه شد .بر اساس جدول  ،4درصورتی اختالف ميانگين هر شش مؤلفه و در حالت
کلی(مجموع  6مؤلفه) ،بین مسلمانان و یهودیان معنا دار است که مقدار سطح معني داري این آزمون ها کوچک تر از
 0/05باشد (.)P-VALUE<0/05
جدول  :3صفات قرارگرفته زیر عنوان هر مؤلفه
مؤلفه1

نظام کاربری و فعالیت

(تکرار-تنوع)( ،منظم -نامنظم)( ،پویایی -سکون)( ،خلوت -شلوغ)(،میپسندم-
نمیپسندم)

مؤلفه2

نظام حرکت و دسترسی

(منظم -نامنظم)( ،پویایی -سکون)( ،خلوت -شلوغ)( ،میپسندم -نمیپسندم)

مؤلفه3

نظام فرم کالبدی

(محدود -وسیع)( ،منظم -نامنظم)( ،گسسته -تداومیافته)( ،میپسندم-
نمیپسندم)

مؤلفه4

نظام استخوانبندی عرصه همگانی

(تکرار-تنوع)( ،پویایی -سکون)( ،هیجان -آرامش)( ،پیچیده -ساده)،
(افسرده -دلباز)( ،میپسندم -نمیپسندم)

مؤلفه5

نظام منظر شهری

(زیبا -زشت)( ،منظم -نامنظم)( ،گسسته -تداومیافته)( ،تکرار -تنوع)،
(میپسندم -نمیپسندم)

مؤلفه6

نظام زیست محیطی

(زیبا -زشت)( ،دلباز -افسرده)( ،پویایی -سکون)( ،تکرار -تنوع)( ،میپسندم-
نمیپسندم)
()P-VALUE<0/05

جدول  :4نتايج آزمون من -ویتنی براي شش مؤلفه و در حالت کلی(مجموع کل مؤلفهها) فضاها
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0/002

0/079

0/000

0/015
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0/150
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1150/000

950/000

800/000

1000/000

1050/000

آماره من-ویتنی ،فضای سوم

0/083

0/476

0/486

0/036

0/002

0/080

0/151

سطح معناداری فضای سوم

1000/000

1000/000

900/000

1000/000

700/000

1100/000

1000/000

آماره من-ویتنی ،فضای چهارم

0/083

0/083

0/015

0/078

0/000

0/293

0/081

سطح معناداری فضای چهارم

800/000

600/000

750/000

800/000

950/000

850/000

700/000

آماره من-ویتنی ،فضای پنجم

0/002

0/000

0/001

0/002

0/034

0/005

0/000

سطح معناداری فضای پنجم

1230/000

1195/000

1170/000

925/000

1155/000

975/000

1055/000

آماره من-ویتنی مجموع فضاها

0/890

0/701

0/580

0/025

0/508

0/056

0/177

سطح معناداری مجموع فضاها
()P-VALUE<0/05

0
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350/000

210/000

405/000

475/000

440/000

810/000

655/000

آماره من-ویتنی ،فضای اول
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کل ( 6مؤلفه)

مؤلفه6

مؤلفه5

مؤلفه4

مؤلفه3

مؤلفه2

مؤلفه1
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معنای یک فضای شهری ،معنایی است که از ترکیب معنای  6مؤلفه حاصل میشود .همانطور که در جدول  4دیده
میشود ،مشابه نتایجی که از آمار توصیفی به دست آمد ،اختالف مشاهده شده بین میانگین هر  6مؤلفه ،در فضاهای اول،
دوم و پنجم بین مسلمانان و یهودیان معنادار است .این اختالف در مورد فضاهای سوم و چهارم معنادار نیست ،اختالف
میانگین هر  6مؤلفه ،در مجموع  5فضا معنادار نیست ،که نشان از اختالف معنای ادراک شده از فضاهای اول ،دوم و پنجم
بین دو گروه و توافق دو گروه در خصوص معنای ادراک شده از فضاهای سوم ،چهارم و کل محور دارد.

 .5نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان میدهد که معنای دریافت شده از فضاهای شهری که میتواند از سطح ابتدایی تا کارکردی و
ابزاری ،ارزشی و نمادین دسته بندی شود ،متأثر از ذهن استفادهکنندگان و فضای شهری است.
 فضای شهری در ترکیبی از نظام منظر ،نظام کاربری و فعالیت ،نظام حرکت و دسترسی ،نظام فرم کالبدی ،نظاماستخوان بندی فضای همگانی و نظام زیست محیط تبلور مییابد ،که در نهایت مجموع معنای هریک از آن هاست که
معنای ادراک شده از یک فضای شهری را به دست میدهد .در پژوهش میدانی انجام شده ،از طریق ترکیب معنای نظام
ها ،به این نتیجه رسیدیم که ادراک معنای محور دوم جوباره اصفهان در حالت کلی (مجموع جزء فضاها) متأثر از دین
ساکنان نیست ،اما در مورد جزء فضاها تأثیر مؤلفه دین بر معنای ادراکشده ،قابل توجه است.
 ذهن کاربران ،که در این پژوهش با عنوان اسکیما از آن یاد شد ،در مؤلفههایی چون دین نمود دارد .همانطور که درموردمحور دوم جوباره به دست آمد معنای ادراک شده در دو گروه یهودی و مسلمان اختالفاتی داشت ،طیف یهودی به کانون
هایی متعلق به اجتماع یهودیان مانند کنیسه ،توجه داشتند و غالباً معنای فضای شهری را با کلماتی چون پویا ،زشت
و تکراری بیان نمودند .مسلمانان به مکان هایی برای تعامالت اجتماعی مثل بازار،گذران اوقات فراغت مثل پارک ،عالقه
داشتند و محور دوم جوباره را فضایی دارای احساس سکون ،زیبا و متنوع ،ادراک نمودند.
آنچه در خصوص مقایسه معنای ادراک شده در دو طیف ساکن در جوباره اصفهان آمد ،متمرکز بر اختالف دین ساکنان
بود که نشان از تفاوت معنای دریافت شده در دانههای ارزشمند تاریخی یهودیان و فضاهای شهری چون پارک و بازار
داشت .از آن جا که اسکیمای مطرح شده ،میتواند در مؤلفههایی دیگر ،نظیر فرهنگ ،خاطرات گذشته و غیره تبلور یابد،
راه برای پژوهشهای آتی در حوزه سایر وجوه این رویکرد هموار است.

پی نوشت

1. Aspects of Design
2. Functional Differentiation
3. Place Objectives
4. Scale of Interaction
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 .5اسکیما شبکهای از اطالعات است که کارکرد آن ها ،سازماندهی دانش یا تجربیات فردی است .چارچوب هایی که در
حافظه بلند مدت ،از طریق تشخیص فرد از شباهت ها و تکرار در تجربیات اجتماعی و اخالقی آن فرد شکل می گیرند ،نیز
اسکیما هستند که بیشتر از طریق تحصیالت و تجربیات اجتماعی حاصل می شوند (.)Leilani et al., 2003
6. Locale

7. Location
8. Sense of Place
9. Representational Meaning
10. Responsive Meaning
11. Presentational Meaning
12. Referential Meaning
13. Affective Meaning
14. Evaluative Meaning

معنای فضای شهری در دو طیف مسلمان و یهودی
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15. Prescriptive Meaning
16. In-place Technique
17. Semantic Differential
18. Bi- Polar Adjective Checklist
19. Man-witney
20. Ex-post facto Research
21. Osgood, C., Suci, G., Tannenbaum, P.
22. Likert Scale

: محاسبه حجم نمونه:1 فرمول.23

)Bazargan et al., 1998, p. 187( :مأخذ
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24. Mental Map
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