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چکیده

امروزه بحث پیرامون مفاهیم مختلف مرتبط با مکان و چگونگی تجربه آن توسط استفادهکنندگان ،از مباحث مهم مطرح
در معماری و شهرسازی به ویژه در حوزه علوم رفتاری است .در این راستا یکی از مهمترین مفاهیم مرتبط با حوزه مذکور
به ویژه در مباحث روانشناسی محیط ،مفهوم معنای مکان است .با شناخت معانی مختلف مکان و روند شکلگیری آن و
نیز پارامترهای تأثیرگذار بر ادراک آن توسط افراد ،میتوان به خلق محیطی مطلوب دست یافت که هدف اصلی معماری و
شهرسازی است .هدف کلی پژوهش حاضر ،استخراج و سنجش عناصر مؤثر بر ادراک معانی مکان از منظر معماران و غیر
معماران و بررسی تفاوت آن از طریق تجزیه و تحلیل روایت مکان است که با مطالعه موردی بر روی دو ترمینال اصلی شهر
اصفهان انجام گرفته است .برای نیل به این هدف ،با استفاده از شیوه پرسشنامه باز و بسته و نیز مصاحبههای عمیق از افراد
در محیط ترمینالها ،دو مفهوم "محتوای تفکر" و "شیوه تفکر" به تفکیک برای افراد معمار و غیر معمار شرکت کننده در
پژوهش استخراج و مورد مقایسه قرار گرفت .تعداد جامعه آماری شامل  174نفر بود که از این تعداد  100نفر غیر معمار
و  74نفر معمار بودند .نتایج حاکی از آن است که هم معماران و هم غیر معماران ،عوامل فردی را در شکلگیری معنا
بسیار مؤثر میدانند با این حال ،غیرمعماران ،عوامل فردی را بیشتر در حوزه نیازهای فردی خود و میزان رضایت از تأمین
این نیازها با توجه به امکانات موجود در محیط میدانند ،این در حالی است که معماران ،عوامل فردی را در قالب شناخت
الگوهای رفتاری و نیز موقعیت و کیفیت عملکردهای موجود در محیط بیان میکنند .در ارتباط با شیوه تفکر ،این پژوهش
نشان میدهد که غیر معماران تفکری احساسی ،تجربی یا نسبیگرا نسبت به مکانها و معانی موجود در آنها دارند ،در حالی
که معماران بیشتر تفکری انتزاعی -مفهومی در ادراک معانی مکان دارند.
واژگان کلیدی
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مقدمه

معماران و طراحان در فرایند طراحی محیط ،براساس مبانی
فکری خویش و با استفاده از عناصر و اجزای کالبدی ،معانی را به
صورت رمزی و نمادین به محیط القا میکنند .در مقابل کاربران
نیز با رمزگشایی از نشانههای به کار رفته ،معانی مورد نظر را
ادراک و در مواردی نیز معانی جدیدی را از آن محیط برداشت
میکنند (.)Amdu & Epstein-Pliouchtch, 2009: 152
هر چه فرایند رمزگذاری و رمزگشایی به یکدیگر نزدیکتر
باشد ،معمار به رسالت خویش در خلق محیطی مطلوب برای
کاربران ،در سطح بهتری دست یافته است .چنین به نظر
میرسد که فهم درست از ابعاد مختلف ادراک معانی مکان
توسط معماران و غیر معماران ،میتواند فرایند رمزگذاری و
رمزگشایی را روشنتر کرده و زمینه را برای نزدیکی ایندو
فراهم آورد.
محور اصلی پژوهش حاضر ،بررسی نحوه تجربه مکان توسط
معماران و غیر معماران و در نتیجه فهم سازوکار شکلگیری
معانی مختلف برای ایشان است .اهمیت این موضوع بیش از
هر چیز در طراحی و ساخت فضاهای عمومی شهری قابل
توجه است .چنین به نظر میرسد که به منظور بررسی ابعاد
مختلف معانی که افراد مختلف از یک مکان ادراک میکنند،
شیوه تفکر و محتوای تفکر آنها باید مورد بررسی و ارزیابی
قرار گیرد .آنچه این پژوهش به دنبال آن است ،بررسی تأثیر
آموزش حرفهای افراد در نحوه ادراک آنها از معانی مختلف
یک مکان است .لذا این تحقیق ،آموزش حرفهای افراد در
حوزه معماری را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و به
دنبال فهم سازوکار ادراک معانی مختلف از دیدگاه معماران و
غیر معماران است .بر همین اساس ،این پژوهش بر این اعتقاد
است که شیوه تفکر و محتوای تفکر معماران که در طول
دوران تحصیل و فعالیتهای حرفهای خود ،بارها آموزشهای
مختلفی در ارتباط با درک فضا و ابعاد مختلف آن دیدهاند
با جامعه غیر معماران که تعامل آنها با فضا کام ً
ال به صورت
تجربی است ،متفاوت از یکدیگر است .لذا این نوشتار در
تبیین فرایند تحقیق ،دو پرسش را مطرح میکند که پرسش
اول محتوای تفکر و پرسش دوم شیوه تفکر معماران و غیر
معماران را مورد کنکاش قرار میدهد.
 چه ابعادی از معنا برای معماران و چه ابعادی برای غیرمعماران در برخورد با یک مکان از اهمیت بیشتری برخوردار
است؟
 نحوه تفکر معماران و غیر معماران در تفسیر یک مکانچگونه است؟
این پژوهش برای پاسخ به پرسشهای فوق به تجزیه
تحلیل «روایت مکان» 1توسط معماران و کاربران میپردازد.
مطالعات انجام شده در دو فضای شهری عمومی اصفهان ،در
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دو ترمینال اتوبوسرانی برونشهری "صفه" و "کاوه" واقع در
شمال و جنوب شهر اصفهان انجام گرفته است .پیمایش و
مصاحبههای انجام شده از کاربران در ساعتهای مختلف روز
و در طول فعالیتهای روزانه ترمینال صورت گرفته است.
جامعه آماری این پژوهش به دو دسته قابل تقسیم هستند؛
یکی مسافرانی که هیچ نوع دانش معماری نداشته به منظور
سفر به این ترمینال مراجعه کردهاند؛ گروه دوم شامل افرادی
بودند که دانش معماری داشتند (یا خود معمار حرفهای بودند
یا دانشجوی معماری بودند) که تعدادی از آنها در قالب مسافر
در ترمینال حاضر بوده و پارهای دیگر به دعوت نگارندگان در
محل ترمینال حضور پیدا کرده و مصاحبهها و پرسشنامهها
در آن محل از آنها انجام گرفت.
بررسی ادبیات موضوع
• تعریف مکان

مفهوم مکان در علوم مختلفی همچون معماری ،طراحی
شهری ،جغرافیا ،روانشناسی محیط و  ...مورد مطالعه قرار
گرفته است .تعاریف مختلفی در ارتباط با این مفهوم ارایه
شده است که گاهاً بسیار مبهم و پیچیده هستند (; Creswell
 ;1986 ,Sime 2011; ,& Planto Clarrkدهکردی.)1390 ،
با این حال به طور کلی تعاریف مربوط به مکان را میتوان به
دو دسته کلی تقسیم کرد :
 .1مکان به عنوان یک موقعیت جغرافیایی؛
 .2مکان به عنوان ظرفی برای انتقال معنا (�Amdu & Ep
.)stein-Pliouchtch, 2009: 152

دسته اول بیشتر به ابعاد کالبدی و فیزیکی مکان توجه
دارد ،این در حالی است که دسته دوم ،بیشتر معانی و
مفاهیمی که درون مکان است را مورد توجه قرار داده و بر
این اعتقاد هستند که به واسطه وجود این معانی ،مکان از
یک موقعیت جغرافیایی صرف متمایز میشود .در این رویکرد
مکان به فضایی اطالق میشود که در آن انسان با محیط
پیرامونش دارای تعامل است .مکان نه تنها از طریق بستر
فیزیکیاش ،بلکه به وسیله طیفی از فرایندهای اجتماعی-
روانشناختی که در آن روی میدهد مشخص شده و نه تنها
درون مواضع فیزیکی تجسم مییابد ،بلکه سرشار از معانی
نمادین و دلبستگیهای عاطفی و احساساتی است که افراد
در مورد یک موضع خاص در ذهن دارن د (�Cuba & Hum
 .)mon, 1993: 122; Stedman, 2002: 565از این رو مکان
«مظروف راکدی برای ویژگیهای زیستی -فیزیکی نیست
بلکه پدیدهای حاصل از مجموعهای از مکانیزمهای فرهنگی و
اجتماعی است که ارزشها و معانی ویژه ای را به آن نسبت
میدهند» (.)Cheng & Daniels, 2003: 847
مدنیپور در بررسی خود از مفاهیم فضا و مکان به تفاوت
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معناداری بین فضا و مکان اشاره کرده و معتقد است « :در
حالی که فضا را گسترهای باز و انتزاعی میبینیم ،مکانبخشی
از فضاست که به وسیله شخصی یا چیزی اشغال شده و دارای بار
معنایی و ارزشی است» (مدنیپور .)32 :1979 ،توان مکان را به
عنوان مرکز معنا یا حوزه توجه براساس تجربیات انسان ،روابط
اجتماعی ،هیجانات و تفکرات توصیف میکند (.)Tuan, 2001
پدیده مکان از دیدگاه کریستین نوربرگ – شولتس چیزی
بیش از جایگاه تجریدی است و منظور از مکان کلیتی است
که از پدیدههای عینی ،دارای مصالح مادی ،شکل ،بافت و
رنگ ،ساخته شده است .این پدیدههای عینی یک «خصلت
محیطی» 2را تبیین میکنند که اساس مکان است ،از این رو
مکان یک «پدیدار کیفی و کلی» است که نمیتوان آن را به
هیچ یک از خصوصیاتش نظیر نسبتهای فضایی بدون از
دست دادن ماهیت عینی آن فرو کاست (شولتز.)59 :1388 ،
• تعریف معنای مکان

• معنای مکان از دیدگاه طراحان و استفادهکنندگان

همانگونه که پیش از این نیز عنوان شد ،معنای یک مکان
عاملی است که باعث تمایز آن مکان خاص از سایر مکانها
و فضاها میشود .اماسؤالی که در این ارتباط مطرح میشود
این است که چگونه معنای مکان به وجود میآید؟
پارهای از نظریهپردازان بر این اصل اعتقاد دارند که با طراحی
محیط کالبدی ،معنا به وجود میآید (;Alexander, 1979: 59
 .)Rapport, 1982:29از دیدگاه ایشان ،ساختار کالبدی محیط
همانند یک نشانه عمل کرده و باعث انتقال معنا میشود.
بر این اساس معنای مکان بر اثر توجه طراح به ویژگیهای
فیزیکی محیط از جمله ترکیب فرم ،سایه و روشن ،رنگ،
صدا ،نور و  ...شکل میگیرد .همچنین ایشان معتقدند در
بنایی که برای اولین بار ترکیبی از این موارد در کنار یکدیگر
قرار گرفتهاند ،معنایی به وجود میآید که چنانچه قرار باشد
این بنا در جای دیگری مجددا ساخته شود ،شاید دیگر آن
معنای اولیه یا به تعبیر ایشان حس مکان 4اولیه را نداشته
باشد (.)Sennett,1990: 88

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

مرور گذرا بر شکست معماری مدرن به خصوص در مجتمع
مسکونی پرت ایگو 3که از آن به عنوان شکست معماری مدرن
یاد میشود ،بیانگر فقدان معنای استنباطی مثبت از سوی
ساکنین در این مجموعهها نسبت به محل زندگیشان بوده
است که دالیل خاص و عمیق خود را دارد .به تدریج بعد
از این واقعه بود که شناسایی معانی که افراد از محیطهای
مختلف ادراک میکنند به ویژه برای ساکنین مجتمعهای
مسکونی قوت بیشتری گرفت و طراحان و معماران با
شناسایی خأل موجود در رشتههای طراحی محیطی به روش
بین رشتهای ،در جهت شناسایی این معانی و احساسات
محیطی گام برداشتند .از آن پس ،معماران ،طراحان و
پژوهشگران در پی شناخت معانی که استفادهکنندگان در
محیطهای مسکونی ادراک میکنند برآمدند تا بدین وسیله
شکاف بین خود و استفادهکنندگان را به حداقل رسانده و به
محیطهای با کیفیتتری دست یابند (مطلبی.)59 :1380 ،
رلف در کتاب مکان و بیمکانی ،با نگاهی پدیدارشناسانه
در پی چگونگی و چرایی معنیدار شدن مکانها برای مردم
است ( .)Relph, 1976وی مکان را در سه وجه کالبد ،فعالیت
و معنا تعریف میکند و 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 مدلی سه بخشی از مکان را ارایه 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, 1977لینچ در کتاب تئوری شکل شهر ،معنای
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  ...استفادهکنندگان از فضاست (لینچ.)76 :1387 ،
آموس راپاپورت نقش فرهنگ حاکم بر یک جامعه را در
شکلگیری معنای محیط ،بسیار با اهمیت میداند .به اعتقاد
وی «مردم به یاری فرهنگ یعنی مجموعه ارزشها ،باورها،
جهانبینی و نظامهای نهادی مشترک ،به محیط خود معنی
داده و فضای بیمعنی را به مکان تبدیل میکنند .از دیگر
سو او اعتقاد دارد که فرهنگ به گونهای نامستقیم یکی از
پایههای اصلی زندگی روانی انسانهاست و با مطالعه فرهنگ
میتوان به ادراک انسان از محیطی که گرداگرد خود ساخته،
پی برد» .به عبارتی واکنش افراد نسبت به محیطهای مختلف
متأثر از معانی است که از آن محیطها ادراک میکنند به
نوعی که حتی رفتارهای افراد در محیط بسته به معانی
است که از محیط دریافت میکنند ()Rapaport, 1982: 93
 .از جمله دیگر افرادی که به مطالعه پیرامون معنای مکان
پرداخته ،گوستافسون است .وی در پژوهش خود مدلی سه
وجهی متشکل از "شخص"" ،دیگران" و "محیط"ارایه داده
و معتقد است معانی مکانهای مختلف نه تنها حاصل تعامل
این سه وجه بوده ،بلکه از ارتباط میان این وجوه با یکدیگر
نیز قابل استنباط است (.)Gustafson, 2001: 12

..............................................................................
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عدهای دیگر معتقدند که محیط خود به ذاته معنایی ندارد ،بلکه
این انسانها هستند که به آن معنی میدهند (.)Bonta, 1979: 46
در همین راستا گروهی معتقدند که معمار یا طراح با
استفاده از نمادها و نشانههایی ،گاه به صورت کالبدی
و گاه در قالب عملکرد ،معانی را به محیط القا میکنند.
گروهی دیگر نقش استفادهکنندگان از مکان را در
شکلگیری معانی آن بسیار با اهمیت قلمداد میکنند
(.)Massery, 1994: 41; Berdou lay, 1989:87
بنا به نظر ایشان ،افراد مختلف بسته به نوع انگیزهها و نیازهای
مختلفی که دارند ،قابلیتهای مختلف محیط را ادراک کرده
و با رفتاری که در راستای آن قابلیت در محیط از خود نشان
میدهند ،به آن محیط معنا میدهند (.)Meesters, 2009:203
از جمله افرادی که به تفاوت در معانی معماران و
استفادهکنندگان از یک محیط میپردازد ،آموس راپاپورت
است .وی معتقد است که این تفاوت ریشه در طرحوارههایی
دارد که هر کدام از اینها در ذهن دارند .به اعتقاد راپاپورت ذهن
انسان با استفاده از طبقهبندی اشکال و انگارهها ،طرحوارههایی
را به وجود میآرود که براساس همین طرحوارهها به جهان
اطراف خود معنی میدهد .از طرفی وی معتقد است که
دستهبندیهای ذهنی و ساخت طرحوارهها متأثر از فرهنگ
افراد است؛ یعنی انسان براساس فرهنگ خود به اشیا و پدیدهها
اهمیت داده و براساسمعانی که برای آنها قائل است ،آنها را
در ذهن خود طبقه بندی میکند (.)Raporport, 1982: 79

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

روش تحقیق

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه نحوه ادراک معنای یک
مکان از دیدگاه معماران و غیر معماران است .از آنجا که
در این پژوهش ،استخراج دیدگاههای طیف متنوعی از افراد
مد نظر بود ،لذا در انتخاب نمونه موردی ،از بین مکانهای
مختلف شهری ،باید مکانی برگزیده میشد که امکان تجربه
آن برای عموم مردم امکانپذیر باشد .از این رو از میان
فضاهای عمومی شهری ،ترمینال مسافربری برونشهری
به دلیل آشنایی و نیز سابقه استفاده اکثر قریب به اتفاق
طیفهای مختلف مردم به عنوان نمونه موردی انتخاب شد.
الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر ،هدف بررسی سازوکار
ادراک معانی مختلف مکان از منظر معماران و غیر معماران
است و لذا چنین به نظر میرسد که این پژوهش در سایر
اماکن عمومی شهری نیز قابل انجام خواهد بود.
همانگونه که پیشتر نیز عنوانشد ،جامعه آماری مورد نظر
پژوهش را دو دسته معماران و غیر معماران تشکیل میدهند،
لذا متغیر مستقل تحقیق ،نوع تحصیالت یا به بیانی دیگر نوع
آموزش افراد (معماری و غیر معماری) است و سایر متغیرها
همچون سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،سطح اجتماعی و ...

..............................................................................
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مد نظر قرار نگرفته است .در انتخاب جامعه آماری ،طیفهای
مختلف افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند .تقریباً تمام
جامعه آماری غیر معمار ،از مسافرانی انتخاب شدند که درون
ترمینال جهت سفر حضور داشتند .جامعه آماری معماران
نیز شامل دانشجویان معماری و معماران حرفهای بودند که
پارهای از آنها در ترمینال قصد سفر داشتند و پارهای دیگر
به دعوت نگارندگان در ترمینال حضور یافته و مورد پیمایش
قرار گرفتند .در جریان گردآوری دادهها سعی بر آن شد که
کلیه مصاحبهها در درون فضای ترمینال انجام گیرد تا بدین
وسیله ،افراد این امکان را داشته باشند که احساسات واقعی
خود را کام ً
ال بیان کنند .بنابراین مصاحبهها در درون ترمینال
و در حالی که مسافران منتظر اتوبوس بودند صورت گرفت.
هر مصاحبه ده تا بیست دقیقه به طول میانجامید .مصاحبهها
در تعداد یکسان و در طی ساعات مختلف روز انجام شد .در
طول مصاحبهها از افراد خواسته شد که آزادانه ایستگاه را
توصیف کنند .تعداد کل مصاحبه شوندگان براساس فرمول
«کوکران» شامل  174نفر بود که از این تعداد  100نفر غیر
معمار و  74نفر معمار بودند.
این تحقیق براساس ترکیبی از روشهای تحقیق کمی و
کیفی انجام گرفته است .گردآوری اطالعات در بخش روش
کمی از طریق پرسشنامه بسته بود که برگرفته از چارچوب
نظری پژوهش است که در ادامه تبیین خواهد شد .در بخش
کیفی تحقیق از مصاحبه عمیق از افراد و استفاده از روش
تحقیق روایی 5جهت گردآوری اطالعات و از روش تحلیل
محتوا به منظور تحلیل اطالعات استفادهشد.
همانگونه که در تبیین اهداف وسؤاالت پژوهش مطرحشد،
در این تحقیق به منظور استخراج سازوکار ادراک معنا از
منظر معماران و غیر معماران ،باید «محتوای تفکر» و نیز
«شیوه تفکر» آنها در ارتباط با محیط مورد نظر ،استخراج
و مورد ارزیابی قرار میگرفت .در استخراج و تحلیل دادهها
به منظور ارزیابی محتوای تفکر از روش کمی و در ارتباط با
شیوه تفکر از روش تحقیق کیفی بهره گرفته شد.
در مرحله اول به منظور استخرج محتوای تفکر معماران و
غیر معماران ،پس از بررسی ادبیات و استخراج مدل نظری
پژوهش ،پرسشنامهای تنظیم و در سایت مورد نظر منتشر
شد .پس از گردآوری و تحلیل دادهها ،وزن هرکدام از ابعاد
و وجوه شکلدهنده معنای مکان از دیدگاه معماران و غیر
معماران استخراج شد .تحلیلهای انجام شده در این بخش،
به پرسش اول تحقیق پاسخ میدهد در ارتباط با اینکه چه
ابعادی از معنا برای معماران و چه ابعادی برای غیر معماران
از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در مرحله دوم به منظور استخراج و تحلیل شیوه تفکر
معماران و غیر معماران ،از مصاحبه عمیق با افراد بر مبنای
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جدول  .1مقایسه تطبیقی عوامل شکلدهنده معنا از دیدگاه
گوستافسون ( )2001و محتوای روایت مکان از دیدگاه
چیلدرس ( .)1994مأخذ  :نگارندگان.

ابعاد معنا از دیدگاه
گوستافسون ()2001
عوامل محیطی
دیگران
عوامل فردی

محتوای روایت مکان از
دیدگاه چیلدرس ()1994
محیط فیزیکی
فعالیتها
مردم
شخص
کنترل محیطی

 .4تفکرنسبیگرا :17در این حالت شناخت مکان از طریق مقایسه
آن با سایر مکانها به دست میآید .در چنین حالتی راوی به دنبال
یافتن تفاوتها و شباهتهای میان مکان حاضر با سایر مکانهای
یاد شده است (دهکردی.)1390 ،
براساس آنچه در فوق عنوانشد چارچوب تحقیق به صورت
زیر قابل تبیین است (نمودار : )1

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

روش تحقیق روایی استفادهشد.سؤاالت اصلی که در طول مصاحبه
از افراد پرسیده شد شامل موارد ذیل بود :
 از شنیدن کلمه "ترمینال" چه احساسی در شما به وجود میآید؟ فضای این ترمینال را چگونه میبینید؟ آیا در این ترمینال مکانیا شی خاصی وجود دارد که برای شمامعنای خاصی داشته باشد؟
در این بخش در تحلیل روایت مکان از مدل چیلدرس ()1994
استفادهشد .براساس این مدل دو محور اصلی باید مورد توجه قرار
گیرد :
6
 محتوای روایت  :این بخش بیشتر به مفاهیم هستی شناختیپیرامون معنای مکان میپردازد .در این بخشسؤاالتی از این قبیل
که اهمیت مکان از دید فرد به چه شکل است؛ و اینکه چه چیزهایی
در مکان باعث به وجود آمدن معنی میشوند ،مطرح میشود .در
واقع به بیانی دیگر ،در این بخش عوامل و پارامترهای تشکیل دهنده
معنا از دید افراد براساس روایت آنها از مکان مورد بررسی و ارزیابی
قرار میگیرد.
7
 شیوه تفکر راوی  :این بخش رویکردی معرفتشناختی به معنایمکان دارد و به دنبال پاسخ به اینسؤال است که فرد چگونه یک
مکان را ادراک میکند (.)Childress, 1994:146
چیلدرس ( )1994در ارتباط با محتوا ،پنج عامل را نام میبرد
که شامل محیط فیزیکی ،8فعالیتها ،9مردم ،10شخص11و کنترل
محیطی12است .این موارد با چارچوب نظری که گوستافسون
()2001ارایه داده است نیز مطابقت دارد؛ به این ترتیب که عامل
"محیط فیزیکی" و "فعالیتها" در مدل چیلدرس معادل "عوامل
محیطی" در مدل گوستافسون است" ،مردم" در مدل چیلدرس با
پارامتر "دیگران" در مدل گوستافسون هم ارز بوده و و در نهایت
"عوامل شخصی" و "کنترل محیطی"13در مدل چیلدرس با "عوامل
فردی" در مدل گوستافسون مطابقت دارد (جدول .)1
شیوه تفکر در مدل چیلدرس ( )1994در چهار حالت تقسیمبندی
شده است :
14
 .1تفکر انتزاعی – مفهومی  :این شیوه تفکر تا حد زیادی وابسته به
دانش راوی و عوامل وابسته به آن از جمله نوع تحصیالتیا نوع شغل
اوست .در این حالت راوی مکان را براساس اصول و استانداردهایی
ارزیابی میکند که خود برگرفته از نوع آموزش آکادمیکیا حرفه
تخصصی اوست .به عنوان مثال نوع نگاه معماران ،متخصصان سازه
وتأسیسات در برخورد با یک بنا براساس نوع دانش تخصصی آنها با
یکدیگر متفاوت است.
 .2تفکر تجربه گرا :15در این شیوه تفکر ،فرد اطالعات خودرا از
محیط براساس تجارب قبلی خود از آن مکان به دست میآورد؛
لذا ویژگیهای آن مکان و مدت زمانی که فرد در آن مکان حضور
داشته است در این شیوه تفکر تأثیرگذار است.
 .3تفکر احساسی :16در این شیوه تجربه مکان برگرفته از احساسات
و گرایشات فرد است ،لذا در این شیوه ،اطالعات به دست آمده از

محیط تا حد زیادی به ویژگیهای احساسی راوی بستگی دارد.

..............................................................................
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بررسی نمونه موردی

در این پژوهش ،فضایی باید به عنوان نمونه موردی انتخاب
میشد که امکان بازدید و تجربه آن توسط اقشار مختلف مردم
به راحتی فراهم میشد .لذا از میان فضاهای عمومی شهری،
ترمینال مسافربری انتخاب شد .کالنشهر اصفهان یکی از
شهرهای مرکزی ایران است که در مسیر شاهراه جنوب
به پایتخت قرار داشته و همچنین به واسطه پتانسیلهای
گردشگری ویژه این شهر ،ساالنه افراد زیادی به این شهر
مسافرت میکنند .اصفهان دارای دو ترمینال برونشهری
کاوه و صفه است.
پایانه مسافربری صفه واقع در جنوب شهر اصفهان ،ابتدای
جاده اصفهان-شیراز به مساحت  ۸۰۰۰۰متر مربع با

زیربنای  ۱۲۰۰۰متر مربع و  ۳۰۰۰۰متر مربع فضای سبز
در خرداد ماده  ۱۳۷۳افتتاح شده است .با وجود  ۱۵شرکت
مسافربری روزانه بیش از  ۸۳۰۰نفر از این پایانه به نقاط
مختلف استان و کشور سفر میکنند .این پایانه دارای امکانات
رفاهی ،تفریحی ،فرهنگی ،تجاری و اداری است (تصویر .)1
پایانه مسافربری کاوه درشمال شهر اصفهان با مساحتی
نزدیک به  ۱۱۰هزار متر مربع و  ۳۰۰۰۰متر مربع زیربنا
و  ۲۵۰۰۰متر مربع فضای سبز در آذرماه ۱۳۷۰افتتاح شده
است۱۳ .شرکت مسافربری خدمات دهی به تمام نقاط کشور
را از طریق این پایانه انجام میدهند و به طور موسط روزانه
حدود  ۱۰هزار نفر مسافر از این پایانه استفاده میکنند
(تصویر .)2

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

تصویر  .1ترمینال مسافربری صفه ،اصفهان .مأخذ  :آرشیو نگارنده.

تصویر  .2ترمینال مسافربری کاوه ،اصفهان .مأخذ  :آرشیو نگارنده.

..............................................................................
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بحث

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

همانگونه که پیشتر نیز عنوان شد ،این پژوهش در پی
پاسخ به دو پرسش اصلی است؛ پرسش اول پیرامون ابعاد و
وجوهی از معناست که معماران و غیر معماران بیشتر به آن
توجه داشته و پرسش دوم در ارتباط با نحوه تفکر هرکدام از
این افراد در ارتباط با مکان و معانی آن است .در این بخش
برای فهم ابعاد مختلف معانی که معماران و غیر معماران
از یک محیط ادراک میکنند ،به بررسی "محتوای تفکر"
و "شیوه تفکر" هر کدام از آنها در برخورد با مکان پرداخته
میشود.
• محتوای تفکر
18
در بحث محتوای تفکر ،به بررسی ابعاد و وجوهی از معنای
مکان پرداخته میشود که از دید معماران و غیر معماران،
دارای اهمیت بیشتری است .با توجه به مدل نظری پژوهش
که برگرفته از مدل گوستافسون ( )2005است" ،ابعاد"
شکلدهنده معنا شامل سه بعد فردی ،اجتماعی و محیطی
است .از طرفی با توجه به اهمیت بعد محیطی به ویژه در
پژوهشهای حوزه معماری ،در این پژوهش نیز براساس مدل
چیلدرس ( ،)1974این پارامتر در قالب دو بعد عملکرد و
کالبد تقسیمبندیشد.
به منظور استخراج "وجوه" مختلف شکلدهنده معنا از
تکنیک دلفی و همچنین از گردآوری متون مرتبط استفاده
شد .در تکنیک دلفی به استخراج عوامل تأثیرگذار بر یک
پدیده با استفاده از جمعآوری دیدگاه صاحبنظران و خبرگان
در آن زمینه پرداخته میشود (.)Hsu & Sanford, 2007: 2
در این پژوهش ،از  12نفر از خبرگان و اساتید معماری به
ویژه متخصصین در حوزه روانشناسی ،در خصوص عوامل
تأثیرگذار در شکلگیری معانی مکان ،مصاحبه انجام گرفت.
پس از جمعبندی دادههای به دست آمده از مصاحبهها،
گزارههایی تدوین شد و هر کدام از گزارههای مذکور ،در
ذیل ابعاد مرتبط با آن قرار گرفت .به منظور اعتباردهی
بیشتر و افزایش غنا درشاخصهای تأثیرگذار بر شکلگیری
معنای مکان ،از ادبیات نیز بهره گرفته شد .بر این اساس
پژوهشهای مختلف مورد کنکاش قرار گرفت .در این ارتباط،
پژوهش سکسمیت ( )1986و گوستافسون ( ،)2001به
تبیین پارهای از شاخصهای تأثیرگذار در شکلگیری معنای
مکان پرداخته بودند .لذا مجموعه عواملی که در مجموع آن
پژوهشها به دست آمد با نتایج به دست آمده از تکنیک
دلفی ،جمعبندی شد و در قالب جدول 2ارایهشد .به عبارتی
این جدول ،مجموعه شاخصهای تأثیرگذار بر شکلگیری
معنای یک مکان را در قالب ابعاد و زیرشاخصهای مربوط به
هر کدام را تحت عنوان وجوهارایه کرده است؛ در ادامه تحت
عنوان چارچوب نظری تحقیق در طراحی پرسشنامه و تجزیه

و تحلیل دادهها مورد استفاده قرار میگیرد.
پس از استخراج چارچوب نظری تحقیق ،پرسشنامه استخراج
و در بین افراد جامعه آماری پخش شد .پرسشنامه متشکل
از دو بخشسؤاالت بسته و باز بود .درسؤاالت بسته ،میزان
نمودپذیری هر کدام از وجوه مطرح شده در جدول فوق بر
شکلگیری احساسیا معنایی خاص برای افراد مورد پرسش
قرار گرفت که طی آن شرکتکنندگان ملزم به پاسخ به این
سؤاالت در طیف پنجگانه لیکرت بودند .در بخش سؤاالت
باز ،از احساسات و معانی مختلفی که افراد از حضور در مکان
ترمینال تجربه میکنند ،پرسش به عمل آمد .در این رابطه به
منظور گردآوری سطح بیشتری از اطالعات ،از افراد به صورت
شفاهی پرسش به عمل آمد که پس از ضبط صدا ،اطالعات
مورد نظر استخراجشد.
پس از گردآوری دادهها ،از تجزیه و تحلیل آماری در دو سطح
توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد .در سطح استنباطی ،از
آزمون خی-دو به منظور ارزیابی میزان معناداری هرکدام از
پارامترهای به دست آمده از نتیجه آزمون دلفی استفادهشد.
طی این آزمون ،مواردی که ارتباط معناداری با شکلگیری
احساسات و معانی مختلف برای افراد در ترمینال نداشتند،
حذفشدند .پس از آن به منظور اولویت بندی میزان اهمیت
هر کدام از موارد باقی مانده ،از نتایج آمار توصیفی استفاده
شد .در این خصوص با توجه به اینکه پاسخها در قالب پنج
گزینه مطرح شده بودند ،به منظور اولویت بندی پاسخها از
حیث ارزیابی میزان پاسخ مثبت به پرسشها ،مجموع درصد
فراوانی دو گزینه موافقم و خیلی موافقم ،مبنای طبقهبندی
قرار گرفت .نتایج اولویتبندی مستخرج از تحلیلهای مذکور
در قالب جدول  3و نمودار  2آورده شده است.
آنچه از نمودار فوق برمیآید این است که ،غیر معماران
مهمترین عوامل در تعیین معنای مکان را "امنیت"،
"جهتیابی" و "تنوع عملکردی" تبیین کردهاند .با بررسی
مصاحبههای صورت گرفته از ایشان ،این نکته بسیار ملموس
به نظر میرسید که با توجه به اینکه غیر معماران افرادی
هستند که پیشتر هیچ آموزشی در ارتباط با فضا ،روابط و
عناصر فضایی و  ...نداشتند ،لذا همواره احساسات شخصی
خود نسبت به مکان را مالک ارزیابیهایشان از مکان و معنای
حاکم بر آن قرار میدادند .به عبارت دیگر غیر معماران ،معنای
مکان را در میزان رضایت خود از مکان ارزیابی میکردند؛ این
بدان معناست که چنانچه یک محیط ،نیازهای فردی آنها را
تأمین نکند ،برایشان بیمعنایا حتی در مواردی دارای معنی
منفی است ( .)Manzo, 2005: 79در این راستا تأمین امنیت
خود و وسایلشان در محیط ترمینال ،از مهمترین نیازهای
افراد بود که در دیدگاه ایشان نسبت به محیط ترمینال و
در نوع احساسشان نسبت به آن تأثیر عمدهای داشت.
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جدول  .2ابعاد و وجوه شکلدهنده معنای مکان مستخرج از ادبیات و تکنیک دلفی .مأخذ  :نگارندگان.

معنای مکان

محیطی

ابعاد

وجوه

فردی

انطباق پذیری با طرحواره ذهنی ،احساس مکان ،امنیت ،رضایت مندی ،خاطرهمندی

اجتماعی

تعامالت اجتماعی ،زمینه انجام فعالیتهای گروهی-اجتماعی ،دوست یابی ،نظاره کردن مردم

عملکرد

تنوع عملکردی ،اوقات فارغت ،سرزندگی ،دسترسی ،وجود فعالیتهای جذاب ،جهتیابی

کالبد

نفوذ پذیری ،مقیاس فضا ،هندسه ،نمادگرایی ،مبلمان

جدول  3درجه اهمیت هر کدام از وجوه شکلدهنده معنای مکان در ترمینال از دیدگاه معماران و غیر معماران.

وجوه

معماران

غیر معماران

ابعاد

انطباقپذیری با طرحواره ذهنی

%77

%79

احساس مکان

%55.5

%82.2

امنیت

%45.5

%95.3

رضایتمندی

%44

%84

خاطرهمندی

%59.5

%72

تعامالت اجتماعی

%33.5

%22.5

زمینه فعالیتهای گروهی-اجتماعی

%41

%24.5

دوست یابی

%39.5

%19.5

نظاره کردن مردم

%40

%47

نفوذ پذیری

%80

%34

مقیاس

%82

%60

هندسه

%95

%49.5

نمادگرایی

%85

%42

مبلمان

%79

%40.5

تنوع عملکردی

%94

%91

جهت یابی

%54

%93

اوقات فراغت

%57

%41

سرزندگی

%69

%72

دسترسی

%71

%82

فعالیتهای جاذب

%85

%36

عوامل فردی

عوامل اجتماعی

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

کالبد

عوامل
محیطی
عملکرد
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نمودار  .2نمودار اولویت بندی درصد اهمیت هر کدام از وجوه شکلدهنده معنا از دیدگاه معماران و غیر معماران .مأخذ  :نگارندگان.

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

پس از این موضوع بحث جهت یابی در محیط ترمینال ،از
مهمترین موضوعاتی بود که افراد در مصاحبههای خود ،بیان
میداشتند .الزم به ذکر است که عامل جهت یابی اگر چه در
حوزه عوامل عملکردی محیط (جدول  )2دستهبندی شده
است اما آنچه مسافران از آن یاد میکردند ،توانایی افراد در
یافتن عملکردهای مختلف در محیط بود .در همین راستا
نقش تنوع عملکردی نیز از مواردی بود که مسافران به آن
توجه زیادی داشتند.
نتایج حاصل از پیمایش و همچنین مصاحبههای صورت گرفته،
این نکته را نمایان میسازد که معماران ،عامل هندسه و تنوع
عملکردی در محیط را به عنوان عوامل اصلی تأثیرگذار در
معنای مکان میدانند و در کنار آن با درجه اهمیت کمتری،
به نمادگرایی در مکان نیز اشاره داشتند .لذا این افراد زمانی
که وارد یک محیط میشوند ،ناخودآگاه نسبت به هندسه
آن و عناصر و اجزای کالبدی شکلدهنده آن واکنش نشان
داده و توجهشان جلب میشود .از طرفی ایشان ،عملکردهای
مختلف موجود در فضا و اینکه موقعیت هر عملکرد در کجای
بنا واقع شده است و نیز نحوه رفتارهای مردم در مواجهه
با آن عملکردها را مورد توجه قرار میدهند .در مجموع
میتوان چنین پنداشت که معماران ،مجموعهای از اصول و
استانداردها را به واسطه پارهای آموزشهای حرفهای در طول

تحصیلیا در جریان فعالیتهای حرفهایشان کسب میکنند
و به واسطه همین اصول و استانداردها ،فضاهای مختلف را
به نقد میکشند .با این حال ،آنچه در این پژوهش دارای
اهمیت است ،اشاره به وجود یا عدم وجود چنین معیارهایی
برای معماران و غیر معماران است که به واسطه آموزشهای
معماری برای معماران شکل گرفته است در حالی که این امر
برای غیر معماران فراهم نشده است.
در تفسیر آنچه در فوق عنوانشد باید چنین گفت که اگرچه
معانی که از یک محیط توسط معماران و غیر معماران ،ادراک
میشود برگرفته از احساسات فردی آنهاست ،اما این در حالی
است که معماران به واسطه آموزشی که در حوزه معماری
دریافت کردهاند ،این معانی را در حوزه ارتباط انسان با محیط
و در قالب عناصر محیطی از جمله فرم و عملکرد آن ادراک
میکنند ،در حالی که معانی که غیرمعماران از یک محیط
معماری ادراک میکنند ،بیشترمتأثر از میزان رضایت فردی
آنها از مکان و در راستای تأمین نیازهای ایشان در آن مکان
است.
• شیوه تفکر
بسیاری از نظریهپردازان بر این اعتقادند که این معماران
هستند که معنا را در یک محیط به وجود میآورند ،این در
حالی است که بعضی دیگر معتقدند ،معنا درطول زمان ،توسط
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استفادهکنندگان و در جریان انجام فعالیتهای مختلف در آن به
وجود میآید .در همین راستا پارهای افراد بر این اعتقادند که معانی
که معماران از یک مکان ادراک میکنند با معانی که غیر معماران
از آن ادراک میکنند متفاوت است (.)Rapoport, 1982: 221
ایشان معتقدند که معماران و غیر معماران به نوعی دارای دستور
زبانهای مختلفی در تفسیر یک مکان هستند ،لذا معانی که
ایشان از مکانهای مختلف برداشت میکنند ،به نوعی برگرفته از
نوع نگاه و شیوه تفکر آنها در ارتباط با مکان است.
همانگونه که پیش از این نیز در مدل چیلدرس ( )1994عنوان
شد ،شیوه تفکر افراد در ارتباط با یک محیط ،در چهار حالت شکل
میگیرد؛ تفکر انتزاعی -مفهومی ،تفکر تجربهگرا ،تفکر احساسی
و تفکر نسبیگرا .این بخش از مقاله به دنبال یافتن شیوه تفکر
معماران و غیر معماران و تفاوتهای آنها در برخورد با یک مکان
است.
با توجه به آنچه پیش از این عنوان شد ،تفاوتهایی میان محتوای
تفکر معماران و غیرمعماران در ارتباط با عوامل شکلدهنده
معنای مکان وجود دارد .با توجه به آن ،معماران بیشتر به عوامل
محیطی توجه داشتند در حالی که غیر معماران بیشتر به عوامل
فردی به ویژه در راستای رفع نیازهایشان ،توجه نشان میدادند.
این امر تا حدودی به نوع آموزشی که ایشان پیشتر دیده بودند،
بستگی داشت .اما یکی دیگر از دالیل این تفاوت ،در شیوه تفکر
این افراد و نوع نگاه آنها به محیط وابسته است .مصاحبههای انجام
شده از افراد پیرامون اینکه "فضای ترمینال را چگونه میبینید"،
حاکی از آن است که غیر معماران عموماً در سه حالت ترمینال و
احساسشان نسبت به آن را تبیین میکردند؛
دسته اول بیشتر به بیان احساسات شخصی خود نسبت به آن
میپرداختند که این احساسات برگرفته از پیشزمینههای فکری
وروانشناختی افراد بود .این احساسات گاه مثبت و گاه منفی
بودند .احساساتی همچون ترس ،استرس ،تنفر ،سرزندگی،
شلوغی ،امنیت و  ...توسط افراد مورد اشاره قرار میگرفت .بررسی
درصد فراوانی مصاحبه شوندگان نشان داد که حدود  53درصد از
غیر معماران ،در شیوه تفکر خود نسبت به فضا ،آن را با احساسات
فردیشان نحو میکنند.
«ترمینال مرا به یاد سفر میاندازد ،یاد دلتنگی برای خانه .وقتی که
وارد ترمینال میشوم ،حس خوبی ندارم .ترمینال برای من معنای
رفتن و دوری از خانه را به همراه دارد »...
دسته دوم در تبیین چگونگی فضای ترمینال ،آن را با سایر
ترمینالها یا اماکن مشابه مقایسه میکردند .در این مقایسه
رفتارها ،عملکردها و معانی فضا را با نمونه مشابهی از آن فضایی
که در ذهن داشتند ،مقایسه میکردند و معنایی که از مکانارایه
میدادند ،براساس میزان شباهت یا عدم شباهت با آن طرحواره
ذهنیشان بود .حدود  24درصد غیرمعماران که در این پژوهش
مورد بررسی قرار گرفتند ،دیدگاهی مقایسهای در شیوه تفکر خود
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نسبت به فضا داشتند.
«بسیاری از ترمینالهایی که من تا کنون رفتهام ،هیچ فضای
مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت ندارد ،به ویژه در فاصلهای که
مسافرین در انتظار اتوبوس هستند .این امر باعث احساس خستگی
در مسافران به ویژه در آغاز سفر خواهد شد .این در حالی است
که به عنوان مثال در ترمینالهایی که یکسری بازارچههایی وجود
دارند ،هم افراد در آنجا وسایل مورد نیازشان را تهیه میکنند و هم
اینکه اوقات فراغتشان را میتوانند سپری میکنند »...
دسته سوم از غیر معماران،معانی که از ترمینالارایه میکردند،
بیشترمتأثر از تجربیات مختلفی بود که پیش از این در آن فضا با
آن مواجه شده بودند .گاه این تجارب فضایی برگرفته از اتفاقاتی
بود که فرد در گذشته در آن مکان شاهد آن بودهیا بر اثر مقایسه
آن با سایر تجارب خود در مکانهای دیگر به دست آورده است.
دادههای حاصل از این پژوهش نشان از آن داشت که حدود 38
درصد افراد غیرمعمار شرکت کننده در پیمایش انجام شده ،شیوه
تفکر تجربی داشتند.
«من اولین بار که خواستم به تنهایی به مسافرت بروم ،زمانی بود
که در دانشگاه در شهر دیگری قبول شدم و به این ترمینال آمدم.
آن زمان استرس و احساس دلتنگی زیادی داشتم .اما تجربهای
ناخوشایند در این ترمینال برایم رخ داد که باعث شد بعد از آن
نسبت به این ترمینال حس خوبی نداشته باشم .به خاطر تأخیر
در ساعت حرکت اتوبوس ،مشکالت زیادی در آن سفر برای من
به وجود آمد که اکنون پس از گذشت پانزده سال از آن موضوع
همان حس منفی را در این فضا دارم »...
و اما مصاحبههای صورت گرفته از معماران ،نشان از شیوه تفکری
متفاوت نسبت به غیر معماران داشت .به این معنی که هنگامی
که از ایشان در ارتباط با اینکه ترمینال را چگونه میبینند ،پرسش
به عمل آمد ،نظراتی تا حدودی متفاوت با غیر معماران تبیین ابراز
میکردند .اکثریت ایشان به توصیف ترمینال به معنای عام کلمه
و به عنوان یک کاربری در مقیاس شهری اشاره داشتند .گاهاً در
توصیفات خود ،از مفاهیمی انتزاعی نیز یاد میکردند :
«ترمینال در هر شهر به مثابه دروازه ورود به آن شهر است.
مسافرانی که برای اولین بار به یک شهر سفر میکنند ،شاید
اولین و تأثیرگذارترین تصویری که از آن شهر در ذهنشان نقش
میبندد ،ترمینال و ورودی آن شهر است .لذا همانند یک بنا که
ورودی آن نشاندهنده هویت و شخصیت آن است ،ترمینال نیز
به عنوان ورودی شهر باید نشان دهنده هویت و سطح اجتماعی
آن شهر باشد »...
همانگونه که از مطالب فوق بر میآید ،معماران در نحو یک
فضا (قاسمزاده )1389 ،به نوعی به جنبههای شعرگونه آن فضا
میپردازند .همین امر منجر به شکلگیری محتوای تفکر متفاوت
نسبت به غیر معماران و در نتیجه ادراک سطوح مختلفی از معانی
مکان توسط ایشان میشود.
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نمودار  .3مقایسه عوامل شکلدهنده معنای مکان از دیدگاه معماران و غیر معماران .مأخذ  :نگارندگان.

نتیجهگیری

با توجه به اطالعات به دست آمده از پیماش و همچنین مصاحبههایی که از افراد صورت گرفت ،هم معماران و هم غیر معماران ،عوامل فردی را در
یدانند .با این حال ،غیرمعماران ،عوامل فردی را بیشتر در راستای رفع نیازهای فردی خود تعریف میکردند
شکلگیری معنای مکان بسیار مؤثر م 
که این نیازها هم به حوزه فیزیولوژیک (مربوط به شرایط آسایشی) و هم به حوزهروانشناختی (مربوط به شرایط آرامش روانی) مرتبط میشود .لذا
میزان رضایتمندی فرد از مکان ،در تبیینکیفیت معانی مکان به ویژه درشکلگیری معانیمثبت یامنفی محیطبرایغیر معمارانتأثیربسزایی
دارد .این در حالی است که معماران نیز به نوعی برمسایل فردیتأکید دارند ،اما با این تفاوت که ایشان عوامل فردی را در قالب رفتارها و عملکردهای
محیطی تبیین میکنند .لذا بر این اساس میتوان چنین پنداشت که معماران ،عوامل محیطی را به عنوان مبنی ادراکی خود قرار داده و براساس
قابلیتهاییکمحیطونیزاصولوقواعدیکهبهواسطهآموزشمعماریفراگرفتهاند،بهتفسیرمکانومعانیموجوددرآنمیپردازند.لذامعماران
یدانند.
عواملمحیطیراازجملهمهمترینعواملدرتعریفمعنایمکانم 
در ارتباط با شیوه تفکر معماران و غیر معماران ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که غیر معماران در سه حالت یک مکان را ادراک میکنند  :دسته
اول شیوه تفکر احساسی است .در این شیوهمعانی که افراد از یک مکان ادراک میکنند ،برگرفته از احساسات شخصی است که این احساسات خود
متأثر از پیشزمینههای فکری وروانشناختی آنهاست .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که شیوه تفکر احساسی ،رایجترین شیوهای است که
حتی افرادی کههیچگونه سواد معماری ندارند ،به واسطه آن معانی موجود در یک محیط را ادراک میکنند .دسته دوم تجربهگراها هستند که بعد
از تفکر احساسی ،رایجترین شیوه در ادراک معانی یک مکان توسط غیر معماران است .در این حالت ،معانی مکان برگرفته از تجارب و اتفاقاتی است
که پیش از این در آن مکانیا مکانهای مشابه آن برای ایشان رخ داده است .دسته سوم شیوه تفکرنسبیگراست .این شیوه با اختالف اندکی از
شیوه تجربهگرایی ،سومین شیوه ادراکی است که غیر معماران در ادراک معنای یک مکان از آن بهره میبرند .در این شیوه ،معانی مکان از مقایسه
یک مکان با نمونههای مشابه تبیین و ارزیابی میشود .این در حالی است که معماران در این رابطه رویکردی متفاوت دارند .بدین معنی که ایشان
در نحو یک فضا ،نگاهی انتزاعی – مفهومی دارند .لذا فضا را با دیدی کالنتر و در ارتباط با سایر عناصر بافت شهری و همچنین با نگاهی شعرگونه
موردارزیابیقرارمیدهند.

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

پینوشتها

 .1روایت مکان واژهای فارسی است که از ترجمه فعل  narrateبه معنی بازنمایی کردن حاصل آمده است .در ادبیات ،گاهاً از کلمه «داستان» نیز به جای این مفهوم استفاده
میشود .در واقع روایت مکان ابزاری برای دستیابی به عمق دیدگاه افراد در برخورد با یک مکان خاص است .در فرایند روایت مکان ،در جریان رویارویی مستقیم محقق و کاربر،
از وی خواسته میشود که احساسات و تصورات خود را نسبت به یک مکان در قالب روایت از آن مکانیا به عبارتی داستان آن مکان تبیین کند.
تحقیق روایی شاخهای از تحقیق کیفی است که به چگونگی ساخت معنا توسط مردم از زندگیشان میپردازد .این نوع تحقیق از مقوله داستانگویی جدا فرض شده و به دنبال
اتفاقی که افتاده ،نیست بلکه معانی که مردم از آن اتفاق میسازند مد نظر است .در این تحقیق از مردم خواسته می شود که احساسات و تجربیاتشان را از مکان روایت کنند .این
روش به محقق کمک میکند به اطالعاتی دست یابد که افراد به طور ناخودآگاه در ذهن دارند و به آن بی توجه هستند (.)Bell, 2002
Environmental Character .2
Pruitt-Igoe .3
Sense of Place .4

..............................................................................
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Narrative research method .5
Content .6
The modes of thinking .7
physical environment .8
the activity .9
the people .10
the self .11
the locus of control .12
. منظور از کنترل محیطی احساس تسلط فرد نسبت به محیط و احساس امنیت به واسطه آن است.13
abstract-conceptual .14
experiential .15
emotive .16
relational .17

. زیرشاخصهای مربوط به هر کدام از موارد مذکور است، شاخصهای اصلی شکلدهنده معناست و منظور از وجوه، منظور از ابعاد، در این پژوهش.18
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