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چکیده
کشف الیه های عمیق معنایی در حوزه  های مختلف اجتماعی، فرهنگی،  در عصر حاضر لزوم پرداختن به مسئله معنا و 
کمرنگ شدن این مهم در ارتباط با فضاهای شهری و  هنری و معماری به امری اجتناب ناپذیر بدل شده است. بحث 
کرده  کاربرد روش های فکری و فلسفی منوط به معنا توأم با نگرشی نقادانه و عمیق را بیش از پیش مطرح  معماری، الزام 
گستره ای وسیع در بررسی پدیده های مختلف اشاره  است. از مهم ترین این روش ها می توان به رویکرد نشانه شناسی با 
تاریخی  مجموعه  در  مکان ساز  عناصر  یافتن  در  نشانه شناسی  روش  بردن  به کار  با  پژوهش  راستای  در  بدین ترتیب  کرد. 
عنوان  به  که  مجموعه  این  شده است.  برقرار  مکان  چیستی  و  نشانه شناسی  نقش  میان  پیوندی  قزوین،  سعدالسلطنه 
گرفته در قالبی بدیع و به عنوان  کاربرد داشته، در چند سال اخیر به دنبال بازسازی های صورت  کاروانسرا در عصر قاجار 
که به واسطه استمرار حضور شهروندان و در پی داشتن احساسی از تعلق  فضای شهری پویا به حیات خود ادامه داده است 
به مکان، از ویژگی های خاص فضایی خود سخن به میان می آورد و بدین ترتیب جست وجوی مفاهیم فضایی پیرامون 
که استفاده از دانش نشانه شناسی می تواند  آن را به موضوعی درخور تأمل تبدیل می کند. در این راستا فرض بر آن است 
که به  گردد. به عبارتی عناصر مکان ساز  کیفیت فضایی آن  به عنوان نقش مکمل، منجر به خوانش دقیق تر مکان و ارتقای 
گذار از نشانه شناسی به طور مشخص در ارتباط با بنا و متن  کات حسی مخاطب ایجاد می شوند، در  واسطه تجربه و ادرا
قرارگیری آن مطالعه می شوند.  با نظر به فرضیه مطرح شده، هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه   های مرتبط با مفهوم 
که در نهایت تطبیق مؤلفه ها با مجموعه سعدالسلطنه  مکان با نگرشی نشانه شناسانه و به روش توصیفی_تحلیلی است 
کروکی و تحلیل های آماری نرم افزار قزوین به  واسطه مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و نقشه های شناختی از طریق ترسیم 
SPSS 20 در قالب  ارائه فراوانی و میانگین داده ها   و آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی  می شوند. نتیجه پژوهش ابتدا بیانگر 
اهمیت نقش نشانه شناسی در یافتن مؤلفه های ارتقا دهنده فضا به مکان )همچون توجه به زمینه و انطباق با محیط، 
معنامندی، ارزش های فرهنگی و اجتماعی، هویت و ماندگاری فضا، خاطره انگیزی( و سپس بررسی و تحقق این موارد در 
کات، حافظه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی  روابط و نسبت های مختلف میان فرد و مکان از منظر توجه به نشانه شناسی ادرا

و ذهنیت مخاطب است.

گذر از فضا به مکان، حس مکان، معنا، سعدالسلطنه قزوین. گان کلیدی: نشانه شناسی،  واژ
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1. مقدمه
سخن از مکان و تعاریف مرتبط با آن در زمینه حس و روح مکان در 
حال حاضر در بسیاری از پژوهش های معماری و از زوایای مختلف 
گرفته اند. یکی از ابعاد نگریستن به مسئله مکان  مورد بررسی قرار 
ک  با در نظر داشتن نقش انسان و پیش فرض های ذهنی او در ادرا
کاربست  و دریافت محیط، دیدگاه نشانه شناسانه است. به مدد 
مکان ساز  عوامل  و  مکان  خوانش  فرآیند  در  نشانه شناسی  روش 
صورت  به  زمینه  با  رویارویی  و  ارتباط  معماری،  و  شهری  فضای 
حاضر  پژوهش  می گردد.  امکان پذیر  وسیع  گستره ای  در  و  عمیق 
مؤلفه های  مکان،  به  فضا  از  گــذر  فرآیند  بررسی  در  تا  دارد  قصد 
کرده و  مکان ساز فضا را از منظر نشانه شناسی شناسایی و تحلیل 
سپس در تطبیق مؤلفه های پژوهش با نمونه مورد بررسی تحقیق، 
نقش دانش نشانه شناسی را در ارتقای کیفیت فضایی بررسی کند و  
کاربست دانش  نشانه شناسی در خوانش فضای ارتقا یافته به  نحوه 
مکان را مطرح نماید. بدین ترتیب ابتدا مطالعه اسناد و متون برای 
کیفیت مکانی بررسی شده و سپس  ارتباط نشانه شناسی با ارتقای 
و  باز )مصاحبه(  قالب پرسشنامه بسته،  آمده در  به دست  نتایج 
نقشه شناختی در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه مجدد به آزمون 
فرهنگ  با  وضــوح  به  شده  تنظیم  پرسش های  می شود.  گذاشته 
تأویل  تا  گردیده  مطرح  مکان  از  حسی  کــات  ادرا کنار  در  زمینه  و 
که مشاهده می شود( با توجه به متن حضور  دقیق تری از ابژه)آنچه 
آن در فضای شهری صورت پذیرد. در روند پژوهش سعی برآن بوده 
تا تئوری های استفاده شده با ارجاع به ویژگی های معنادار درکالبد 
کاربردی مطرح شوند. گونه ای ملموس و  نمونه ای درخور تأمل به 

2. چارچوب نظری
براساس عنوان پژوهش در خصوص محوریت نقش نشانه شناسی 
کلی  در بررسی مفهومی مکان، در بیان مبانی نظری، دو موضوع 
نشانه شناسی مکان در فضای شهری و معماری به همراه عوامل 
توجه  با  قرار می گیرند.  بررسی  مورد  به مکان  تبدیل فضا  در  مؤثر 
بررسی  بر  و معماری  نشانه شناسی شهری  تأثیرگذاری موضوع  به 
تعاریف  قالب  در  شده  یاد  موضوع  دو  کلی  ابعاد  مکان،  مفهومی 
جزئی تر چون مقوله "نشانه- معناشناسی" و در راستای آن "معنا 
در نشانه شناسی شهری و معماری" و سپس بررسی ابعاد اجتماعی 
در  تا  پذیرفته  صــورت  اجتماعی"  نشانه شناسی  قالب"  در  مکان 
"حس  حــوزه  در  آن  به  وابسته  موضوع  و  مکان  مفهومی  بررسی 
مکان"، تعاریفی روشن ارائه شوند. در پایان، تعاریف مطرح شده در 
نمودارهای شماره 1و2 برای نمایش ارتباط و انسجام مطالب ارائه 

شده اند.

2.1. نشانه شناسی معماری 
روشی  قالب  در  پژوهش  این  در  رفته  کار  به   نشانه شناسی  روش  
که با اولویت قرار دادن زمینه و محوریت قائل شدن  تحلیلی است 
اثر،  با  مواجهه  در  مخاطبان  ذهنی  پیش فرض های  خوانش  به 
با  ــازد.  ــی س امــکــان پــذیــر م را  تــأمــل در حـــوزه معنا  و  آشــکــارســازی 
موضوع  شهری،  فضای  در  مطالعه  مــورد  نمونه  اهمیت  به  توجه 

نشانه شناسی معماری و شهری توأمان مورد بررسی قرار می گیرند. 
که  توانایی انتقال معنا از طریق فضاسازی از جمله مواردی است 
سبب به رسمیت شناختن ارتباط نشانه شناسی و معماری شده 
است)Gawlikowska, 2013: 50(. به عبارتی دیگر نشانه شناسی با 
تفسیر بیان حاصل از فرم های معماری، تدوین و دسته بندی کردن 
آنها و تبدیل هر عنصر به یک ابزار ارتباطی، می تواند به معنایی در 
نقطه  از   .)Ramzy, 2013,338(یــابــد دست  معماری  اثر  با  ارتباط 
نظر نشانه شناسی در تجزیه و تحلیل آثار معماری، نشانه شناسی 
تنها به عنوان علم مطرح نیست بلکه با تمام پدیده های فرهنگی 
خواهد  ســروکــار  نــشــانــه ای  نــظــام  یــک  مثابه  بــه  آنــهــا  شناسایی  و 

.)Kuznetsova, 2011:1270-1271(داشت

2.2. نشانه شناسی شهری 
ژئوپلیتیک،  اجتماعی،  مختلف  عوامل  تأثیر  تحت  شهری  فضای 
ــده، ســپــس بــه مــنــظــور دســتــیــابــی به  فــرهــنــگــی و ... پـــدیـــدار شــ
می یابد  گسترش  و  رشــد  او  فرهنگ  و  فــرد  زمیه  در  بیشتر  تکامل 
فرهنگ  و  نشانه شناسی  مــوضــوع  بــا  بیشتر  دیــدگــاهــی  چنین  و 
حوزه  در  معنایی  مطالعه   .)Pilshchikov,2015:14(اســــــت سازگار 
که در اصل  شهری از لحاظ علمی به معنای نشانه شناسی است 
 Linda &(نشانه هاست و  پیام ها  تحلیل  بــرای  فلسفی  رویکردی 
از  نشانه شناسی  شهری،  حوزه  در   .)Kolomyeytsev: 2014: 125
نوعی بارگذاری معنایی بر همه پدیده های شهری حرکت می کند که 
کرده و به افراد این  گسترده از فرآیند تفاوت یابی استفاده  به صورت 
کالبدی و حرکتی در تجربه  که از خالل فرآیندهای  امکان را می دهد 
هویت یابی  و  تشخص یابی  بــرای  تفاوت  ایجاد  به  دست  روزمـــره، 
بزنند)Fakouhi, 2004: 302(. در نتیجه در چارچوب نشانه شناسی 
در  بلکه  نمی شود  تأیید  آن  فعالیت  براساس  نشانه  یک  معنای 
 Leach,(زمینه فرهنگی و در قلمرو رفتار اجتماعی مشخص می گردد
2005:175(. از این نظر طیف وسیعی از رویکردهای نشانه شناسی 
در شهر مربوط به فرهنگ زندگی، تولید فرهنگی و مصرف فرهنگی 
می کند پیدا  نمود  کالبدی  و  مفهومی  مختلف  ابعاد  در  که  است 

.)Stahl, 2009: 257(

2.3. نشانه شناسی اجتماعی مکان 
و  معماری  نشانه شناسی  زمینه  در  مطرح  تعاریف  بــه  توجه  بــا 
در  فرهنگی  و  اجتماعی  ابــعــاد  و  معنامندی  اهمیت  و  شــهــری 
رویکرد نشانه شناسانه به مکان، موضوع نشانه شناسی اجتماعی 
ابعاد  تا  شده  مطرح  نیز  نشانه-معنا شناسی  و  شهری  فضای  در 
متفاوتی از رویکرد نشانه شناسی در خوانش مکان مورد بررسی قرار 
تأثیر زمینه های  ارتباط فضا و معنای آن تحت  به  با توجه  گیرند. 
و  مؤلفه ها  این  به  رجــوع  معنایی،  و  تجربی  اجتماعی،  فرهنگی، 
مفاهیم استعاری فضا می تواند به عنوان گام نخست نشانه شناسی 
 Lagopoulos,(اجــتــمــاعــی در فــضــای شــهــری مــحــســوب شـــــونـــــد
نشانه شناسی  بــه  مــربــوط  نظریه های  از  بــســیــاری   .)2009:175
رویکرد  شده است.  مطرح  اجتماعی  نشانه شناسی  پایه  بر  شهری 
نشانه شناسی اجتماعی در نشانه شناسی شهری در راستای انتقاد 
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کالبدی شهر و  به روش های جغرافیای رفتاری و تمرکز بر ساختار 
گرفتن معانی مرتبط با محیط و ابعاد اجتماعی، شناختی،  نادیده 
 Gottdiener(تجربی و عاطفی در  فضای شهری مطرح شده است
Lagopoulos,1986:5 &(. در نشانه شناسی اجتماعی تصویر شهر 
به وسیله حافظه تاریخی جمعی و فردی شهروندان شکل می گیرد 
 Linda &(مــی شــونــد متصل  یکدیگر  به  آن  مختلف  مکان های  و 
Kolomyeytsev: 2014: 126(. با توجه به مطلب پیشین می توان 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  مــؤلــفــه هــای  و  زمینه  تأثیر  اهمیت  بــه 

نشانه شناسی فضا اشاره داشت.

2.4. نشانه_معناشناسی 
که  ــظــام هــای مــعــنــایــی مــتــفــاوتــی را ایــجــاد مــی کــنــنــد  مــکــان هــا ن
آنها  نقش  می تواند  نشانه_معناشناسی  منظر  از  آنها  دسته بندی 
فرآیند نشانه_  .)Shairi, 2013: 219(نماید تولید معنا مطرح  را در 
و  فیزیکی(  )ظاهر  صــورت  برخورد  نظر  از  معماری  در  معناشناسی 
که ضمن مطالعه  عرصه های محتوایی و معنایی بررسی می شود 
سطوح  در  را  فضا  در  اجتماعی  تعامالت  وضعیت  حــوزه،  دو  ایــن 
جریان  بررسی  و  تحقق  برای  اجتماعی  فضای  پیچیدگی  مختلف 
نشانه_معناشناسی مطرح می نماید)Rénier,2008(. از نظر رویکرد 
نشانه_معناشناسی، منظره]فضا[ در ابتدا بخشی از دنیای طبیعی 
کات و  که ارزش آن به وسیله مجموعه ای از ادرا محسوب می شود 
احساسات مشخص و با توجه به وضعیت و موقعیت مشاهده در 
گرفته  می شود. رابطه میان ویژگی های محسوس فضا)صورت(  نظر 
و معنا( همان نقش و عملکرد  از آن )محتوا  ارزش هــای حاصل  و 
که تولید معنا در فضا را منوط به رابطه  نشانه_معناشناسی است 
با زمینه های تاریخی و گذشته می داند)Fontanille, 2013:231(. در 
واقع بهترین تقسیم بندی فضایی_مکانی، تقسیم  نشانه_ معنایی 
که  آن با توجه به حضور، تعامل و هم آمیختگی سوژه با مکان است 
به نوعی با هویت مخاطب مرتبط بوده و مکانی معنادار، عاطفی، 
کی، زیبایی شناختی  کاربردی، آرامش بخش، حسی_ادرا شناختی، 
 .)Shairi cited in Sasani, 2011:99, 115(و هستی شناختی اســت
که حاصل تجربه و حضور مخاطب  مؤلفه های ارزشی متفاوت فضا 
هستند برای برقراری رابطه نشانه_ معناشناسی بین عرصه صورت 
ارزش ها  این  ک  ادرا و محتوا به هم می پیوندند و بدین ترتیب در 
صورت  وجــود  و  تجربه  عرصه  بین  نشانه_معناشناسی  فرآیند  نیز 
داده هــای  از  می توانند  شده  مطرح  ارزشــی  مؤلفه های  می پذیرد. 
قابل درک و ملموس فضا بوده یا به ویژگی های مختلف آن مرتبط 
را به تأمل، تفکر، مالقات،  که در قالب مفهومی، مخاطب  باشند 
 .)Fontanille, 2013:232(درک، ماندن و هر فعالیتی دعوت می کنند
که ابژه های معناسازی  رویکرد نشانه_معناشناسی نشان می دهد 
از  و  نیستند  فیزیکی  حضور  بــه  منوط  دارنـــد،  وجـــود  فضا  در  کــه 
ک مخاطب و به صورت حسی توسط او درک  طریق ارتباط با ادرا
مبانی  از  استفاده  بدین ترتیب   .)Shairi, 2013: 219(ــد مــی شــون
به  فضایی_مکانی  مطالعات  حوزه  در  نشانه_معناشناسی  رویکرد 
در  و ذهنی مخاطب  کــی  ادرا زمینه های حسی،  به  اهمیت  دلیل 
بررسی الیه های  و اجتماعی می تواند  ابعاد فرهنگی  به  کنار توجه 

عمیق تر معنایی را در حوزه ارتباط فرد با محیط به ارمغان آورد.

2.5. مقوله معنا در نشانه شناسی معماری 
بحث ارتباط نشانه شناسی با مفهوم مکان در حوزه معماری، ابتدا 
با موضوع معنادهی مطرح می شود. به عبارتی دیگر فهم معنا از هر 
که انسان به تحلیل مؤلفه های  خ می دهد  عنصر و نشانه ای زمانی ر
فرهنگی و زمینه شکل گیری موضوع می پردازد و به فراخور موضوع 
کات و احساسات خود با آن مواجه می گردد. نقش دستیابی  با ادرا
گاهی از معنا در پدیده ها در نشانه شناسی تا  به مفهومی اصیل و آ
که در  که می توان چنین اظهار داشت  اندازه ای واجد اهمیت است 
 Sojoodi, 2008:(نشانه شناسی، نشانه ها به مفاهیم داللت دارنــد
عمیق تر  در  روشــی  را  نشانه شناسی  گاندلسوناس  و  گرست  ا  .)21
 .)Nesbitt, 2015: 153(ساختن فهم تولید معنا در معماری می دانند
گذشته،  معنا به واسطه پیوند ها و استعارات یا به تعبیری خاطره 
به  نیز  و  اجتماعی  صــورت  به  اغلب  بعد  این  می کند.  پیدا  انتقال 
شکل فردی در تجربه ارتباط دادن برخی نشانه ها به یکدیگر شکل 
فرآیند  معماری،  حوزه  در   .)Jencks & Kropf, 2018: 62(می گیرد
عقیده  به  می شود.  معماری  فضای  ک  ادرا به  منوط  معنابخشی 
هال، شیوه استفاده از فضا در تعامل تا حد زیادی موضوعی فرهنگی 
است. در فرهنگ های مختلف، احساسات متفاوتی اهمیت دارند. 
بدین ترتیب رابطه ای ضروری در به کارگیری حس های مختلف در 

.)Littlejohn, 2005: 192(تعامل بین افراد وجود دارد

2.6. مقوله معنا در نشانه شناسی شهری 
به  رجوع  با  معنا  یافتن  پی  در  نشانه شناسی  رویکرد  کلی  طور  به 
 .)Martin & Ringham, 2000: 118(ــت اس الیه های عمیق تر متن 
نشانه شناسی  کردن  درگیر  برای  روش  بهترین  بارت  روالن  نظر  از 
نظر  در  با  که  اســت  معناشناختی  روش  فضا،  بررسی  در  شهری 
از  مختلف  مخاطبان  و  مفسران  متفاوت  خــوانــش هــای  داشــتــن 
معنا  ارتباط  زمینه  در   .)Leach, 2005:164(مــی شــود حاصل  فضا 
نیز  لینچ  نظر  به  می توان  فضا  ک  ادرا مــورد  در  فرهنگی  شرایط  با 
توانایی های  با  انطباق محیط  لینچ،  تعریف  اشــاره داشــت. طبق 
احساسی و ذهنی و ساختارهای فرهنگی می تواند تعریف معنا در 
که شهر تا چه اندازه می تواند به وضوح  فضای شهری باشد؛ این  
کنان، آن را در  درک شده، از نظر ذهنی قابل شناسایی بوده و سا
انــدازه آن ساختار ذهنی  زمان و مکان به تجسم درآورده و تا چه 
 Lynch,1997 cited(با ارزش هــا و مفاهیم جامعه در ارتباط اســـت
in Daneshpajouh & Modiri, 2014: 138(. در تمامی تعاریف یاد 
کالبد،  شده به نوعی رابطه تعاملی میان فرهنگ، اجتماع، محیط، 
که دال  کی و  ذهنیت انسان دیده می شود  فعالیت های حسی_ادرا
فضای  به  معنابخشی  و  ک  ادرا فرآیند  در  نشانه شناسی  کاربرد  بر 
هدف  بنابراین  اســت.  مکان  به  آن  تبدیل  راســتــای  در  معماری 
اثر  با  از رویکرد نشانه شناسی در مواجهه  ترکیب و استفاده  از  کلی 
که در درک فضای ارتقا یافته به مکان، محتوای  معماری آن است 
ک  معنادار آن را در ابعاد اجتماعی و فرهنگی و نیز در ذهنیت و ادرا
مخاطبان جست وجو کرد. در نمودار شماره1 جمع بندی از موضوع 
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شـــــمـــــاره ســـــــی و دو

نشانه شناسی و مفاهیم مختلف آن ارائه شده است. طبق نمودار 
شماره1 که در راستای جمع بندی مطالعات نشانه شناسی پژوهش 
ارائه شده است، در خوانش نشانه شناسی فضا و مکان، به دلیل 
اهمیت به ارتباط انسان با محیط، ضمن توجه به ساختار فیزیکی، 
خصوص  در  مفهومی)محتوایی(  مــوضــوعــات  از  وسیعی  طیف 
کاربر فضا، تجربه،  پرداختن به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، ذهنیت 
که از  کی و شناختی  حافظه فردی و جمعی او، عوامل عاطفی، ادرا

موضوعات مرتبط با نشانه شناسی اجتماعی و نشانه_معناشناسی 
گرفته است. در بیان مبانی نظری پژوهش  است، مورد استفاده قرار 
کیفیت فضایی در مفهوم مکان و  ابتدا معیارهای دخیل در ایجاد 
کاربرد  حس مکان با نگرشی نشانه شناسانه مطرح شده و سپس 
قرار  ویژگی های یک مکان مورد مطالعه  ارتقای  در  نشانه شناسی 

می گیرد.

2.7. حس مکان 
از جمله تعاریف با اهمیت در مبانی نظری پژوهش حاضر، مفهوم 
موجب  که  اســت  عاملی  مکان  حس  اســت.  مکان  حس  و  مکان 
ویــژه  رفــتــاری  و  حسی  خصوصیات  بــا  مکان  بــه  فضا  یــک  تبدیل 
تجربه  مــی گــردد. حس مکان می تواند موجب  ــراد خــاص  اف بــرای 
بهتر مکان شود و بدین ترتیب ارتقای فضای شهری به مکان را به 
ارمغان آورد)Mahmoudi Nejad, 2009: 59(. حس مکان در رابطه 
 Gottdiener& Hutchison,(مــی شــود بررسی  رفتار مردم در شهر  با 
2006:118( و از دو طریق قابل مطالعه است: بررسی حس مردم از 
کالبدی ویژه و خاص مکان و حس  مکان یا برداشت خصوصیات 
گون حسی  مردم از مکان، ناشی از تجربه حضور و ارتباط با ابعاد گونا
گذشته. عوامل مؤثر در ایجاد این حس عالوه بر  و جنبه تاریخی و 
کالبدی، شامل داستان ها و افسانه ها، شخصیت های  ویژگی های 
تاریخی مرتبط با مکان، وقایع انسانی و طبیعی، آب وهوا و حتی 
 Daneshpajouh &(رایــحــه هــا و اوصـــاف خــاص آن مــکــان اســـــــــت
جمله  از  فعالیت ها  و  فیزیکی  ویژگی های   .)Modiri, 2014: 140
واسطه  به  مــردم  هستند.  مکان  حس  و  مکان  با  مرتبط  معانی 
گذشته، پس زمینه های ذهنی، خاطرات، دانش، فرهنگ  تجارب 
و نگرش، انگیزه، باور، سن و جنسیت به احساسی از درک محیط 
می رسند. بنابراین حس مکان نتیجه تعامل میان انسان و فضای 
 .)Najafi & Kamal Bin Mohd Shariff, 2011: 1105(زندگی اوست
گردد  بدین ترتیب حس مکان می تواند باعث معنا و هویت مکان 
گزیستانسیال برای انسان محسوب شود و"مکان"را  و یک ویژگی ا

.)Ansari, 2014: 77(برای انسان آشکارکند

گذر از فضا به مکان   .2.8
ــده، مـــی تـــوان مــدعــی خـــاص بـــودن  ــ ــعــاریــف یـــاد ش بـــا تــکــیــه بـــر ت

ماهیت»مکان« در برابر مفهوم عام تر»فضا« شد؛ خاصیتی که ناشی 
از انتساب معنا، بروز تعامالت اجتماعی، درهم تنیدگی با خاطرات 
 Daneshpajouh &(کالم، تخصیص هویت به مکان اســت و در یک 
پدیدار  Modiri, 2014: 191(. مکان ها، مستقیم و بی واسطه یک 
آزموده از جهان زنده، ُپر از مفاهیم، با عینیت خارجی، فعالیت ها 
کارکردهای تداوم  بخش عرضه می دارند. در نتیجه، منبع مهم  و 
که در آن  هویت فردی و جمعی هستند و مرکزیتی به وجود می آورند 
 Shakuie,(گـردد پیوندهای عمیق عاطفی و روانی بین مردم برقرار 
احساس  که  است  فضایی  مکان،  شولتز،  دیدگاه  از   .)2006: 276
شده، درک شده و سپس با خاطره عجین می شود و بنابراین در 
که احساس نسبت  حاالت روحی و خاطرات هستمند بشری است 
شکل  مــی شــود،  نامیده  مکان«  »حــس  رایــج  به  آنچه  و  مکان  به 
می گیرد. تنها در صورت برانگیختن حضور و وجود آدمی در فضاست 
 Mahmoudi Nejad,(که چنین فضایی امکان ارتقا به مکان را دارد
گر فضای مورد اشاره، تداعي هایي در ذهن  87 :2009(. در نتیجه ا
نماید یا دربردارنده معناي خاصي  فرد ایجاد کند، خاطراتي زنده 
جاي  عیني به موجود ذهني تبدیل گشته،  باشد، از پــدیــده اي 
 Pourjafar et(رده ذهنیت باز کرده و مکان نام مي گیرد خود را در 
al, 2009: 7(. بدین ترتیب خاطرات، تعامالت اجتماعی، احساس 
جنبه های  مجموع  در  و  محیط  در  تغییر  ایجاد  امکان  امنیت، 
ارتباط فرد با  که در نتیجه  کیفی هستند  عاطفی از جمله عوامل 
 Mangold cited in(محیط منجر به تبدیل فضا به مکان می شوند
Gieseking et al, 2014: XXVI(. مؤلفه های یاد شده در تعاریف، 
صرفًا وسیله ای برای خوانش و تفسیر فضا نبوده بلکه ابزاری برای 
 Lefebvre(تولید فضا، درک، حضور و زندگی در آن به شمار می روند
نشانه شناسی  رابطه  این  در   .)cited in Määttänen, 2007: 456
شــهــری نــیــز ضــمــن تــوجــه بــه محیط زیــســت شــهــری بــه مطالعه 

نمودار شماره1: معرفی ابعاد مختلفی از کاربرد نشانه شناسی در مطالعات فضایی-مکانی
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ــاره ســـــی و دو ــ ــم ــ ش

عوامل  ایــن  تأثیر  و  اجتماعی  رمزگان های  چشم اندازها،  مکان، 
برای  شهری  فضای  جذابیت های  و  شهروندان  تعلق  هویت،  بر 
 .)Linda & Kolomyeytsev: 2014: 125(بازدیدکنندگان می پردازد
کتاب جامعه شناسی شهری)2006( نیز  در این راستا  نویسندگان 
در بحث نشانه شناسی مکان سه بعد نقشه های ذهنی، زمینه های 
قــرار  بــررســی  مـــورد  را  جامعه  احــســاس  و  عمومی  رفــتــار  و  فضایی 
داده اند و معتقدند پالزاها، بزرگراه ها و بناهای ساخته  شده دارای 
مطالعات  در  خود  اجتماعی  کاربرد  واسطه  به  که  هستند  معانی 
 Gottdiener& Hutchison,(نشانه شناسی فضایی تعریف می شوند
2006:118,190(. در رویکرد نشانه شناسی به مکان نیز، مکان هایی 
از  می بخشند  تسهیل  را  مخاطب  وحــضــور  اجتماعی  فرآیند  کــه 
ک مفهوم فضا مؤثر هستند خلوص بیشتری برخوردار بوده و در ادرا

)Stahl, 2009: 258,266(. با توجه به تعاریف پیشین در مورد تبدیل 
ک مؤلفه های آن با نشانه شناسی فضایی و  فضا به مکان و اشترا
مکانی، عوامل مکان ساز فضا در جدول شماره1 به صورت خالصه 

آمده است:
با توجه به ادبیات پژوهش، در جدول شماره2 مؤلفه های منتخب 
در حوزه نشانه شناسی فضایی و مکانی به همراه عوامل تأثیرگذار 
اولیه  جمع بندی  طبق  شده اند.  معرفی  مکان  به  فضا  ارتقای  در 
نشانه شناسی  منظر  از  فضا  خوانش  در  مدنظر  مؤلفه های  میان 
)نشانه شناسی اجتماعی و نشانه_معناشناسی( و مؤلفه های مؤثر 
که  ارتقای فضا و مکان، قرابت مفهومی و معنایی برقرار است  در 
می تواند به نقش دانش نشانه شناسی در فرآیند گذر از فضا به مکان 

در پژوهش حاضر اشاره داشته  باشد.

گذر از فضا به مکان جدول شماره1: مؤلفه های مکان ساز در 

عنصر شاخصتبدیل فضا به مکانعنصر شاخصتبدیل فضا به مکان

اتفاق  و  ویــژگــی  مــی کــنــد،  تبدیل  مــکــان  بــه  را  فضا  آنــچــه 
ارزشی  بار  افتاده و به آن  که در آن  منحصربه فردی است 

.)Ansari, 2014: 72-73(می دهد

-رویداد و اتفاق 
منحصربه فرد
-معنامندی

که هر محل فیزیکی را به مکان تبدیل  کاتالیزوری 
از  بخشی  مــکــان   اســــت.  عمیق  تــجــربــه  مــی کــنــد، 
ــوجــه احــســاســات قـــرار  کـــه مــــورد ت مــحــیــط اســـت 
 Gussow, 1971 cited in Relph, 2010:(گرفته است

.)168

-تجربه عمیق
-مورد توجه احساسات

ساختن»مکان«  مهیا  درصــدد  فضا،  باید  ساختن  بــرای   
بر  مــحــل،  یــک  در  معماری  داشــتــن  بــرپــا  بــا  معمار،  بـــود. 
بــه زمین بخشد و این  تــازه  زنــدگــی و روحــی  تــا  آن اســت 
در  را  فضا  که  است  مکان  خلق  تــازه«  معنای  »بخشیدن 

.)Ando, 2016: 11(خود دارد

بخشیدن روح، زندگی 
و معنای تازه

به  مي توانند  بشري،  کاربست  صــورت  در  فضاها   "
مکان ارتقا یابند و احساس خاص محلیت را براي 
 Seamon, 1982 cited in("کنند شهروندان حاصل 

.)Pourjafar et al, 2009: 7

-کاربست بشری
-احساس محلیت )هویت 

و تعلق(

ــاس شــــده، درک شــده  ــس ــه اح ک ــان، فــضــایــی اســـت  ــک م
 Shulz cited in(ــود ــ ــی شـ ــ مـ عــجــیــن  خــاطــره  بــا  ســپــس  و 

.)Mahmoudi Nejad, 2009: 87

-دریافت های حسی 
کی و ادرا

-عجین شدن با 
خاطره

محل  شــود،  ساخته  محیط  بالقوه  معناهای  گــر  "ا
.)Ansari, 2014: 80("تبدیل به مکان می شود

ساختن معناهای بالقوه 
محیط

کاربری های متفاوت در عصر  گذشته( در فضاهای مختلف با  ایجاد محیط های استعاری با استفاده از عناصر نوستالژیک )خاطره انگیز 
 Lagopoulos,( گذشته را ایجاد نماید حاضر قابلیت آن را دارد تا در این فضاها، احساس هویت و تجربه عمیق احساس شده در فضاهای 

کیفیت فضایی را به ارمغان آورد. 2009:209( و به واسطه هویت ایجاد شده در محل، ارتقای 

-ایجاد محیط های استعاری
-کاربرد عناصر نوستالژیک

-هویت

جدول شماره2: مؤلفه های منتخب ادبیات پژوهش در حوزه نشانه شناسی و مفهوم مکان

عوامل مؤثر در خوانش 
نشانه شناسانه مکان از منظر 

نشانه شناسی اجتماعی و نشانه_
معناشناسی

مؤلفه های تأثیرگذار در تبدیل 
فضا به مکان

عوامل مؤثر در خوانش 
نشانه شناسانه مکان از منظر 

نشانه شناسی اجتماعی و 
نشانه_معناشناسی

مؤلفه های تأثیرگذار در تبدیل 
فضا به مکان

حافظه جمعی

هویت و تعلق

زمینهزمینه
وقایع و رویدادها، تاریخبعد تاریخیحافظه فردی

ارزش های جامعههویت
گاه جمعی،  اسطوره و ناخودآ

باورها، ارزش ها
کاربرد اجتماعیبعد فرهنگی و اجتماعیپیوند عاطفیبعد عاطفی فرهنگ و 

تجربه حسی
تجربه حسی غنی

تجربه روزمره

کارکردهای  فعالیت ها و 
تداوم بخش

ک حسی تعامل با فرد و فضای زندگی ادرا
روزمره

ک فضا ادرا
برانگیختگی حضور و وجود 

مرتبط با رفتار مردمدرک از حضور در فضا
تعامالت اجتماعیرفتار و تعامالت اجتماعیپس زمینه های ذهنیابعاد شناختی

کالبد و محتواارتباط با ذهنیتذهنیت مفاهیمرابطه معنادار 

خاطرات
درهم تنیدگی با خاطرات و تداعی گر 

با عناصر خاطره انگیز
انتساب معناانتقال معنا از طریق فضاسازی
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شـــــمـــــاره ســـــــی و دو

3. روش 
کیفی(  و  )کمی  ترکیبی  نوع  از  محتوایی  لحاظ  به  حاضر  پژوهش 
نگرشی  بــا  تحلیلی  توصیفی  روش  کــاربــســت  ــا  ب ابــتــدا  کــه  اســـت 
کتب  نشانه شناسانه، مؤلفه  های مرتبط با مفهوم مکان در مطالعه 
و تئوری های مربوط به حوزه نشانه شناسی و عوامل مکان ساز فضا 
شناسایی شده و پس از تبیین این مؤلفه  ها به مدد نشانه شناسی، 
تطبیقی با نمونه موردی از طریق مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه و 
کی محیط از جنبه های  کیفیت ادرا نقشه شناختی صورت می گیرد. 
از طریق شناسایی  تأثیر می گذارد. انسان  مختلف بر ذهن انسان 
با  و  پرداخته  آن  شناسایی  به  الگوها  و  عناصر  وسیله  به  محیط 
خود  ذهــن  در  آنها  بازنمایی  و  محیط  اجـــزای  ســپــردن  خاطر   بــه  
نقشه شناختی  عنوان  با  فرآیند  این  مــی پــردازد.  محیط  تفسیر  به 
که شناخت ساختار محیط و مفاهیم و معانی ذاتی  تعریف شده  
آن است)Šiđanin, 2007: 64(. نقشه های شناختی مفهومی نظری 
گاهی از بینش  که امکان آ و ابزار روش  شناختی با اهمیت هستند 
و درک مخاطب فضا و اطالع از تصاویر ذهنی او از محیط را فراهم 
گسترده  می سازند)Polic, 2005: 27(. موضوع این نقشه ها به طور 
به وسیله روان شناسان و محققان موضوعات فرهنگی و اجتماعی 
به عنوان تصاویر فضا _به صورت ذهنی_ و یا به عنوان استعاره از 
و  تفسیرها  دلیل  همین  به  اســت.  گرفته  قــرار  استفاده  مــورد  فضا 
روش های مختلف برای استفاده از مفاهیم شناختی آنها موجود 
را تعریف  هستند)Fenster, 2009: 481(. این نقشه ها معنای فضا 
می کنند و یکی از موارد ویژه در موضوع نشانه شناسی عمومی در 
نقشه های   .)Gottdiener& Hutchison, 2006:190(هستند فضا 
از بخش های  ــرد  ف ذهــنــی  ک  شناختی( ادرا )نقشه های  ذهــنــی 
 .)Zeile, 2015: 211(می کنند منعکس  را  شهری  فضای  مختلف 
با توجه به فرض پژوهش در خصوص بیان نقش مکملی رویکرد 
نشانه شناسی در ارتقای فضا به مکان و نیز بررسی های انجام شده 
کات مخاطب در  در ادبیات پژوهش مبنی بر اهمیت ذهنیت و ادرا
کنار ابعاد اجتماعی و فرهنگی مکان، در انطباق مؤلفه های منتج از 
چارچوب نظری پژوهش با نمونه مورد مطالعه، پرسشنامه تحقیق 
پرسشنامه  شده است.  خالصه  ترسیمی  و  باز  بسته،  سئواالت  در 
گزینه ای لیکرت با درجه  گویه براساس طیف پنج  بسته پژوهش 13 
مختلف  مؤلفه های  از  بسیارکم  و  کم  متوسط،  ــاد،  زی بسیارزیاد، 
در  و  پرسش شوندگان  با  مصاحبه  قالب  در  باز  سئواالت  تحقیق، 
گویه در راستای بررسی احساس و ذهنیت آنان نسبت به  هشت 
مجموعه سعدالسلطنه و پرسش ترسیمی تحقیق )نقشه شناختی( 
کروکی ساده به صورت پالن از مجموعه و مشخص   در قالب ترسیم 
کردن احساسات متفاوت خود از تجربه بخش های مختلف است که 
در قالب ُنه پرسش مطرح شده است. در مورد روش انجام پرسش 
گذاشتن ابزار ترسیم )کاغذA4، تخته شاسی و  ترسیمی با در اختیار 
مداد( از پرسش شوندگان خواسته شد ضمن حرکت در مجموعه و 
ترسیم مسیرهای حرکتی و بخش ها و عناصر شاخص بخش های 
در  نقشه شناختی  پرسش های  به  مطالعه،  مــورد  نمونه  مختلف 
بصری،  جذابیت  دارای  ذهــن،  در  ماندگار  نقاط  تعیین  راستای 
مناسب برای خلوت و تأمل، توقف، قرارهای دوستانه، یکی شدن 

با توجه به عالمت تعریف شده برای  با مکان،  ارتباط  و بیشترین 
بی وقفه  مخاطب  فضایی  تجربه  ثبت  تا  دهند  پاسخ  سئوال  هر 
او با مکان انجام شود  کامل و تجربه بی واسطه  و در زمان حضور 
فضا،  از  مستقیم  بــرداشــت  همراه  به  مخاطب  ذهنی  بــرداشــت  و 
بالفاصله پس از تجربه بصری و به صورت آزادانه با تمرکز بر محیط، 
نتایج پرسش های پژوهش،  برای بررسی  گیرد.  مورد مطالعه قرار 
کیفی با استفاده از نرم افزار کمی و  مراحل تحلیل آماری داده های 
کوکران  SPSS 20 انجام شده است. در یافتن حجم نمونه از فرمول 
استفاده  کرونباخ  آلفای  فرمول  از  پرسشنامه  پایایی  بررسی  در  و 
ــون  آزم بــا  بسته  پــرســش هــای  استنباطی  تحلیل  ــردیــده اســت.  گ
اسپیرمن و داد ه های منتج از سئواالت باز و نقشه شناختی براساس 
گزینه ها )فراوانی( و میانگین داده ها انجام شده  تا تأثیر عوامل  تکرار 
کیفیت فضایی مجموعه  ذهنی، معنایی، فرهنگی و اجتماعی در 

بررسی شود.

3.1. حجم جامعه
نحوه محاسبه حجم نمونه در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول 
بررسی  و  پژوهش  مبانی  به  توجه  با  گرفته است.  انجام  کــوکــران 
مؤلفه های مکانی در رابطه با رفتار مردم در شهر و نیز تعلق مجموعه 
سعدالسلطنه به تمامی شهروندان و اهمیت خوانش های متفاوت 
و  اجتماعی  فرهنگی،  ابعاد  هویت،  صحیح  بررسی  در  آن  از  افــراد 
آمــاری پژوهش و جمعیت  کــی، جامعه  برداشت های ذهنی و ادرا
شهر قزوین )596 هزار و 932 نفر طبق استعالم سازمان شهرداری 
کوکران  براساس محاسبه فرمول  گردشگری(   و  و میراث فرهنگی 
تعداد 384 پرسشنامه برای پاسخگویی مورد نیاز است. به منظور 
پرسش  نیز  و  مخاطبان  کـــی  ادرا و  ذهنی  بــرداشــت هــای  اهمیت 
ترسیمی پژوهش در برداشت مستقیم از فضا، پرسش نامه تحقیق 
به  و  هفته  متفاوت  روزهــای  در  سعدالسلطنه  مجموعه  محل  در 

وسیله شهروندان پاسخ داده  شده است.

3.2. روایی و پایایی پرسشنامه 
روایی پژوهش حاضر با توجه به تنوع سئواالت باز، ترسیمی و بسته، 
پاسخ های  از  نسبی  گاهی  آ تا  گرفته   انجام  پیش آزمون  روش  به 
مورد انتظار، ویژگی های جامعه مورد بررسی و قابلیت پرسشنامه 
برای  شود.  حاصل  تحقیق  اهــداف  و  سئواالت  به  پاسخگویی  در 
کــرونــبــاخ11 اســتــفــاده  آلــفــای  آزمـــون  از  پرسش  ها  پایایی  سنجش 
اندازه گیری صفت  در  آزمون  توانایی  پایایی،  از  شده است. منظور 
تعیین هماهنگی  برای  کرونباخ  آلفای  و  نظر است  مورد  ویژگی  یا 
 Mehralizadeh & Chinipardaz,(مــــی رود کار  به  آزمون  درون یک 
کرونباخ در جدول  92-91 :2005(. نتیجه حاصل از محاسبه آلفای 
شماره3 آمده است؛ با توجه به بزرگ تر بودن ضریب آلفا از مقدار 0.7 

کرد. می توان پایایی این پرسشنامه را در سطح  مطلوب ارزیابی 

1 Cronbach’s Alpha
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ــاره ســـــی و دو ــ ــم ــ ش

جدول شماره3: محاسبه آلفای کرونباخ

ضریب آلفای کرونباختعداد سئواالت

130.968

3.3. معرفی و  بررسی نمونه موردی
کامل ترین و  کاروانسرا،  کاربری پیشین  با  مجموعه سعدالسلطنه 
سراها،  دارای  که  است  ایــران  شهری  درون  کاروانسرای  بزرگترین 
بـــارانـــداز، انــبــارهــا، حــیــاط هــای مــتــعــدد، شــتــرخــان، راســتــه بـــازار، 
امام  بــازار قزوین و در خیابان  حمام و چهارسوق بوده و در شرق 
به  هــزار مترمربع  با مساحت 22  ایــن مجموعه  واقــع شــده اســت. 
شهر  وقت  کم  حا اصفهانی  سعدالسلطنه  باقرخان  محمد  وسیله 
اواخر دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و به همت  قزوین در 
به  )1312ه.ق(  ســال  در  قزوینی  معمار  دو  و  اصفهانی  معمار  دو 
 Administration of cultural Heritage( رسیده است  بهره برداری 
مجموعه سعدالسلطنه   .)Mojabi, 2009: 240؛  of Qazvin, 2016
به  پرداختن  قصد  پژوهش  این  که  مختلفی  ویژگی های  دلیل  به 
کالبدی( و باطن خود  آن را دارد، در تعامل میان ظاهر )ویژگی های 
)مؤلفه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی( در جهت تقویت ایجاد 
گام بر داشته است وعالوه بر  تصاویر ذهنی غنی در ذهن مخاطب 
نقش خود به عنوان اثری تاریخی، با قرارگیری در بافت مرکزی شهر 
آنها پیوند  با زندگی  افراد جامعه  و قابل دسترس بودن و پذیرش 
یافته است. بنابراین پیوند با آن می تواند ابعاد مختلفی از مفهوم 
با محیط  این همانی  و  تعلق به مکان  را در زمینه احساس  مکان 
در مخاطب به وجود آورد. در جدول شماره4 بخش های مختلف 

مجموعه معرفی شده است.

4. بحث و یافته ها
4.1. بیان فرضیه و مدل مفهومی پژوهش

از دانش نشانه شناسی می تواند به  که استفاده  فرض بر آن است 
ارتقای  و  مکان  دقیق تر  خوانش  به  منجر  مکمل،  نقش  عنوان 
که به واسطه  گردد. به عبارتی عناصر مکان ساز  کیفیت فضایی آن 
از  گـــذار  در  مــی شــونــد،  ایــجــاد  مخاطب  حسی  ــات  کــ ادرا و  تجربه 
نشانه شناسی به طور مشخص در ارتباط با بنا و متن قرارگیری آن 
مطالعه می شوند. با نظر به فرضیه پژوهش و مطالعات انجام  شده 
در حوزه نشانه شناسی فضایی_مکانی، نشانه شناسی اجتماعی و 
نشانه_معناشناسی و با توجه به تئوری های مطرح در زمینه عوامل 
گذر از فضا به مکان، مؤلفه  های اصلی تحقیق برای تنظیم  مؤثر در 

پرسشنامه در نمودار شماره2 ترسیم شده است.
مشاهده  قالب  در  شماره2،  نمودار  در  آمده  دست  به  مؤلفه های 
و  هماهنگی  تــا  ــده   ش بــررســی  نیز  مطالعه  مـــورد  نمونه  محل  در 
از  تصویری  سنجیده  و  میدانی  مشاهدات  براساس  آنها  انطباق 
پاسخ های  با  ارتــبــاط  بــرای  مجموعه  مختلف  بخش های  ویژگی 
با  مرتبط  تصاویر  شــمــاره5،  جــدول  شــود.  ــه  ارائ پرسش شوندگان 

مؤلفه های تحقیق  است.

4.2. تنظیم پرسشنامه
با توجه به روش تحقیق پژوهش و مؤلفه های نهایی تحقیق در 
محل،  در  شــده  انجام  مشاهدات  براساس  نیز  و  مفهومی  مــدل 
سئواالت پرسشنامه در سه طیف)بسته، باز و ترسیمی( در جدول 
با  ارتباط  در  پرسشنامه  سئواالت  شده است.  گــردآوری  شماره6 

جدول شماره4: معرفی و بررسی موقعیت مجموعه تاریخی سعدالسلطنه
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اجتماعی  و  فرهنگی  ابعاد  و  فرد  تعلقات  ذهنی،  تصویر  زمینه، 
گردیده است. همچنین به دلیل قرارگیری در بافت تاریخی  بیان 
ذهنی  دریــافــت هــای  بــه  توجه  و  نوستالژی  حــس  بنا،  قدمت  و 
لحاظ  تاریخی  حافظه  و  حسی  کـــات  ادرا و  تــجــارب  از  مخاطب 

گردیده است.

4.3. بررسی پرسش های بسته 
با توجه به تفاوت تحلیل های آماری سئواالت پرسشنامه براساس 
کیفی به دست آمده، نتایج پرسش های بسته در  کمی و  داده های 

کمی ارائه شده است. جدول شماره7 با استناد به داده های 

نمودار شماره2: مدل مفهومی پژوهش در راستای معرفی مؤلفه های تحقیق

جدول شماره5: بررسی مؤلفه های پژوهش در رفتار مخاطبان براساس مشاهدات میدانی
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ــاره ســـــی و دو ــ ــم ــ ش

جدول شماره6: سئواالت مرتبط با مؤلفه های پژوهش

مؤلفه های منتج از تأثیر 
نشانه شناسی شهری بر فرآیند 

گذر از فضا به مکان 
پرسش های بازپرسش های بستهپرسش های پژوهش

پرسش های 
ترسیمی)نقشه شناختی(

تعامالت اجتماعی 
مشارکت عمومی 
زندگی اجتماعی

1. برگزاری جشن ها، مراسم های ملی و نمایشگاه ها در مجموعه سعدالسلطنه تا چه میزان در حضور جمعی، برخوردها و مشارکت مردم 
تأثیرگذاراست؟ 

2. همجواری مجموعه با بازار و قرار گیری آن در متن زندگی اجتماعی تا چه میزان در عجین شدن و تعامل محیط با شما تأثیرگذار است؟ 
)هدف پرسش بررسی جایگاه مجموعه در زندگی روزانه شهروندان است(.

3. میزان ارتباط محدوده مورد بررسی به لحاظ دسترسی، با مسیرهای عمومی و اصلی اطراف آن در پیوند با نقاط دیگر مجاور محدوده )بازار 
بزرگ قزوین، مسجد، بناهای تاریخی موجود در بافت( تا چه میزان است؟

هویت

گاه شما با مکان و هویت دهی به شما مؤثر است؟ 4. قدمت  تاریخی مجموعه تا چه میزان در پیوند ناخودآ
5.به نظر شما مجموعه تاریخی سعدالسلطنه تا چه میزان توانایی تبدیل شدن به یک عنصر هویت ساز برای شهروندان در فضای شهر قزوین 

را داراست؟
6. آیا نسبت به محدوده احساس هویت می کنید؟ در صورت پاسخ مثبت دلیل خود را به صورت مختصر بیان نمایید؟

خاطره انگیزی

گذشته در ذهن خود، توانمند ارزیابی  کردن حس نوستالژی و یادآوری خاطره ای شخصی از  7.مجموعه سعدالسلطنه را تا چه میزان در زنده  
می کنید؟

8. از نظر شما مجموعه سعدالسلطنه می تواند به عنوان مکانی خاطره انگیز تلقی شود؟ در صورت پاسخ مثبت چه عواملی آن را نزد شما 
خاطره انگیز می سازد؟

انطباق فرد و محیط به دلیل 
کنش و احساس برانگیختن وا

9. ویژگی های فضایی هر قسمت از این مجموعه )سکوت، آرامش، هیاهو، هیجان و ...( تا چه میزان در جهت دهی به رفتار شما و تغییر آن 
متناسب با محیط تأثیرگذار است؟

گفت وگو( تا چه میزان متأثر از فرم هندسی بخش های مختلف بنا است؟ کنش و رفتار شما )توقف، مکث، حرکت، تعامل و  10. وا
کنید. در ادامه عالئم مختص به هر یک از سئواالت ذیل )19-12( را بر  کروکی ساده از محل مورد بررسی برداشت  11. ضمن حرکت در مسیر، 

کروکی ترسیمی خود مشخص و دلیل پاسخ خود را به صورت مختصر بیان نمایید. روی 
کدام بخش از محدوده مورد مطالعه متفاوت است؟ آن قسمت را با عالمت○ مشخص نمایید. 12. احساس شما در 

13.کدام بخش از محدوده مورد بررسی دارای بیشترین ماندگاری در ذهن شماست؟ با عالمت Δ مشخص نمایید.
کدام است؟ آن قسمت را با عالمت □ مشخص نمایید. 14.نقاط مورد نظر شما برای خلوت در مجموعه 
کدام بخش ها را انتخاب می کنید؟ با عالمت * مشخص نمایید. 15.برای قرارها و مالقات های دوستانه 

کدام بخش های مجموعه است؟ آن قسمت را با عالمت • مشخص نمایید. 16.بیشترین جذابیت بصری در 
17.کدام قسمت ها بیشترین پتانسیل را برای تعامل، ارتباط و یکی شدن شما با فضا دارا هستند؟ با عالمت √مشخص نمایید.

کدام است؟ با عالمت□ مشخص نمایید. 18. مسیرهای مورد عالقه شما برای قدم زدن در مجموعه 
19.کدام بخش ها را برای مکث و توقف و نشستن انتخاب می کنید؟ آن قسمت را با عالمت + مشخص نمایید.

ماندگاری تحت تأثیر تصور ذهنی و 
تجربه فضایی

گرفته از مجموعه در ذهن شما پیش از رسیدن به بنا تا چه میزان پررنگ و واضح است؟ 20.تصویر شکل 
کنید؟ که تا به حال این بنا را تجربه نکرده توصیف  کسی  21.به طور خالصه فضا را برای 

22. با شنیدن نام این بنا چه تصویری در ذهن شما شکل می گیرد؟

ماندگاری بر اساس توجه و اهمیت 
گی ها و نشانه های مکان ویژ

کاربرد عناصر و ویژگی های شاخص و منحصر به فرد در مجموعه مورد بررسی تا چه میزان است؟  .23
24.از نظر شما چه ویژگی ها و عناصر شاخصی در مجموعه مورد بررسی منجر به ماندگاری فضا در ذهن شما می شوند؟

25. علت منحصربه فرد بودن محدوده مورد بررسی نسبت به سایر نقاط شهر را در چه می دانید؟
26.چه عواملی سبب درک عمیق تر شما از محدوده مورد مطالعه می شوند؟

ممزوج شدن با ارزش های انسان 
و تجارب او

27. ارزش ها و مؤلفه های اجتماعی_فرهنگی شما تا چه میزان درک و شناخت عمیق از این مکان را تحت  الشعاع قرار می دهد؟
28. تجارب پیشین شما از مشاهده بناهای تاریخی )بواسطه حضور مستقیم یا در قالب رسانه یا متن(، باورها و نظام های معرفتی تا چه میزان 

در تصویر ذهنی شکل گرفته از مکان تاثیرگذار است؟
29.احساس تقرب و نزدیکی عمیق به محدوده مورد بررسی در لحظه ورود و پیش از تجربه سایر بخش های آن تا چه میزان است؟

30.آیا نسبت به محدوده مورد بررسی احساس نزدیکی می کنید؟ در صورت پاسخ مثبت دلیل خود را بیان نمایید؟

جدول شماره7: نتایج آماری مؤلفه های پژوهش براساس پرسش های بسته با طیف لیکرت پنج گزینه ای

بیشترین درصد 
فراوانی نسبی

بیشترین 
فراوانی نسبی

گزینه مربوط 
به بیشترین 

پاسخ
پرسش مؤلفه های پژوهش

بیشترین 
درصد فراوانی 

نسبی

بیشترین 
فراوانی نسبی

گزینه مربوط 
به بیشترین 

پاسخ
پرسش مؤلفه های پژوهش

65.6 252 زیاد 20
ماندگاری-تحت تأثیر تصور 

ذهنی و تجربه فضایی

51.0 196 زیاد 1 تعامالت اجتماعی
مشارکت عمومی
زندگی اجتماعی

56.5 217 بسیار زیاد 2

51.0 196 زیاد 23
ماندگاری براساس توجه 

گی ها و  و اهمیت ویژ
نشانه های مکان

52.3 201 زیاد 3

91.7 352 بسیار زیاد 4
هویت

79.9 307 بسیار زیاد 5

69.0 265 زیاد 27
ممزوج شدن با ارزش های 

انسان و تجارب او

63.8 245 بسیار زیاد 7 خاطره انگیزی

50.0 192 زیاد 28 77.3 297 زیاد 9 انطباق فرد و محیط 
به جهت برانگیختن 

کنش و احساس 51.0وا 196 زیاد 29 53.6 206 زیاد 10
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4.4. بررسی پرسش های باز 
با توجه به اهمیت خوانش های متفاوت مخاطبان فضا و ذهنیت 
آنان در رویکرد نشانه شناسانه به مسئله مکان، تعدادی از سئواالت 
پژوهش در قالب مصاحبه با پرسش شوندگان تنظیم شده است. 

پاسخ های  از  مــتــفــاوت حــاصــل  گــزیــنــه هــای  در جـــدول شــمــاره8 
ک  پرسش شوندگان با درنظر داشتن تکرار هر مورد )فراوانی( و اشترا

آن بین افراد ارائه شده است.

جدول شماره8:نتایج آماری حاصل از مصاحبه )پرسش های باز پژوهش(

ش
ی پژوه

مؤلفه ها

ش ها
پرس

گزینه گزینه های متفاوت حاصل از مصاحبه براساس تکرار هر 

ی
سب

ی ن
فراوان

ی
سب

ی ن
درصد فراوان

نمودار

6هویت
بله

370 نفر

%96.4

30682.70تعلق به همه شهروندان )ارتباط با گذشته تاریخی شهروندان(
بناهای  و  اشیا  با  آمده درمواجهه  به وجود  )احساس هویت  بودن  تاریخی 

تاریخی(
27373.78

از آثار تاریخی شهر و بیان اطالعات تاریخی: تعلق به عصر قاجار و بزرگترین 

حافظه  در  اهمیت  و  مکان  تاریخچه  با  )آشنایی  درون شهری  کاروانسرای 

تاریخی( 

24165.13

کودکی( گذشته )خانه دوران  16544.59ارتباط با خاطرات 
کنون( کودکی تا گذر زمان )از دوران  6718.10حضور در مجموعه در 

143.64-14نفرخیر

خاطره 

انگیزی
8

بله

 373

نفر

کالبد تاریخی مجموعه  کودکی به دلیل معماری سنتی و   یادآوری خاطرات 

کودکی افراد( )شباهت نور، رنگ، مصالح، داالن ها به خانه های قدیمی و 
32887.93

در  مــردم  روزانــه  برخوردهای  و  رویــدادهــا  از  ذهــن  در  خاطراتی  شکل گیری 

گذشته از مجموعه سعدالسلطنه )محل داد و ستد و تجمع مردم در گذشته(
31484.18

%97.1
عنوان  به  مجموعه  انتخاب  به  توجه  )با  دوستان  با  گرفته  شکل   خاطرات 

محل قرارهای دوستانه( 
29679.35

7820.91کسب آرامش از فضا )دنج بودن و دوری از هرج و مرج فضای شهری(
112.86-11نفرخیر

ماندگاری

)تحت 

تأثیر تصور 

ذهنی 

و تجربه 

فضایی(

21

کاروانسرای  توصیف مجموعه با بیان قدمت و تاریخی بودن آن )تعلق به عصر قاجار، بزرگ ترین 

کاربری های پیشن و مالکان شخصی و ...( درون شهری، 
37497.39

35191.40بیان احساس شخصی خود از تجربه فضا )احساس آرامش و راحتی(
آجری،  تزئینات  و قوس ها  )کاشی کاری ها، طاق  کالبدی  و  زیبایی ظاهری  براساس  توصیف 

چوبی، شیشه های رنگی، هماهنگی حجره ها و ...(
30779.94

بــازار بزرگ و انجام  اشــاره به استفاده روزانــه )انتخاب مسیر از داخل مجموعه برای رفتن به 

فعالیت ها(
24363.28

برخی  در  مثال  عنوان  )بــه  مکان  از  ــراد  اف شخصی  خاطرات  و  فعالیت ها  مبنای  بر  توصیف 

پرسشنامه ها اشاره به فضایی دنج و مناسب برای عکاسی شده است(
21154.94

 ... و  نـــوروز  و  یلدا  مــراســم  ملی:  )جشن های  محل  در  داده  خ  ر ــدادهــای  روی و  وقــایــع  بیان 

فعالیت های هنری: مجسمه سازی، خطاطی، نقاشی و ...(
18046.87

کاربری های اصلی اطراف آن )قرارگیری مسجدالنبی، بازار بزرگ قزوین و  توصیف مجموعه با 

گرمابه رضوی و سراهای مختلف در همجواری مجموعه(  خانه های تاریخی، 
17345.05

16442.70توصیف طبیعت حیاط های مجموعه )ارتباط معماری و طبیعت(
گالری هاو موزه ها( کافه ها،  کاربری های مختلف مجموعه )غرفه های صنایع دستی،  7419.27اشاره به 

5213.54اشاره به مرمت مجموعه و بازسازی های اخیر انجام شده
4210.93فضاهایی مخصوص نشستن در داخل سراها و حیاط های مجموعه

22

38098.95تصویر بخش های مختلف از مجموعه

کودکی در خانه های قدیمی )خانه پدربزرگ و مادربزرگ(  25165.36تصویر خاطرات 

18247.39تصویری از خاطرات شخصی فرد در زمان حضور در مجموعه

کودکی فرد از تجربه مجموعه 10727.86تصویر خاطرات 

تصاویری از فیلم های سینمایی دیده شده به وسیله مخاطب با محل فیلمبرداری مشابه به 

مجموعه تاریخی سعدالسلطنه
102.60
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ــاره ســـــی و دو ــ ــم ــ ش

ماندگاری بر 
اساس توجه 

و اهمیت 
گی ها و  ویژ
نشانه های 

مکان

24

معماری شاخص و منحصربه فرد و هماهنگ با ارزش های فرهنگ سنتی در خصوص بناهای 
تاریخی )هماهنگی مجموعه با بافت تاریخی اطراف خود، بزرگی درب ها و  پنجره های قدیمی، 

کار رفته، تنوع در رنگ و نورپردازی( حیاط هاو مصالح به 
37798.17

تو در تو بودن و ارتباط پیوسته و یکپارچگی بخش های مختلف )شکل گیری تصاویر متوالی در 
ذهن به واسطه شکل فیزیکی مجموعه(

28273.43

گرفته با دوستان ) اشاره به فضای دنج برای مالقات ها، برخورد ها و شکل گیری  خاطرات شکل 
خاطرات(

27872.39

رویدادها و وقایع شهری )مراسم های ملی(، نمایشگاه های هنری و حضور ساده اقشار مختلف 
جامعه

22458.33

احساس متفاوت از تجربه بساوایی فضا )نوع سنگفرش بخش های مختلف، احساس خنکی در 
فضا به سبب مصالح و فرم معماری(

8522.13

گیاهی مجموعه( کار رفته، پوشش  4712.23احساس متفاوت از تجربه بویایی فضا )بوی مصالح به 
احساس متفاوت از تجربه شنوایی فضا )پرندگان، چرخ دستی ها، غرفه های قلم زنی، فرش بافی 

318.07و ... (

25

37196.61بافت تاریخی و قدیمی مجموعه
)عدم احساس خستگی در ساعات طوالنی حضور در  و خودمانی  راحت  فضایی ســاده، دنج 

مکان(
29376.30

هنرمندان،  کودکان،  جوانان،  )سالمندان،  مختلف  اقشار  و  گروه ها  جذب  قابلیت  با  فضایی 
دانشجویان و ...( 

26569.01

16843.75زیبایی ظاهری
کاربری های هنری )غرفه های خطاطی، مجسمه سازی و صنایع دستی( 15440.10تجمع 

تجربه سکوت و هیاهو در بخش های مختلف )مشاهده هیاهو و فعالیت و زندگی شهری در برخی 
قسمت های مجموعه در عین سکوت و آرامش بخش های دیگر بنا(

11329.42

8522.13امکان مشاهده ساخت آثار هنری و صنایع دستی
قرارگیری در بافت تاریخی شهر و موقعیت ویژه به لحاظ دسترسی به سایر بناهای تاریخی مجاور 

مجموعه )بازار بزرگ قزوین، مسجدالنبی و ...(
7720.05

348.85قابل دسترسی در ساعات مختلف
گذران اوقات فراغت و آرامش 51.30احساس مشترک با بازدیدکنندگان در مورد انتخاب مجموعه برای 

کیزگی 30.7پا

26

34289.06آرامش و دنج بودن
ویژگی های خاص فضایی و نشانه های 
از موقعیت در  فــرد  گــاهــی  آ و  هــر بخش 
عین  در  ــا  ــراه س از  ــک  ی ــر  )هـ مجموعه 
دارای  مــجــمــوعــه  کـــل  ــا  بـ هــمــاهــنــگــی 
که منجر  نشانه ها و ویژگی هایی هستند 
به تشخیص مخاطب از موقعیت مکانی 

خود می شوند.(

-درخت بید مجنون و حوض حیاط شترخان

32584.63

گذر اصلی )راسته وزیر( -نورگیری های سقفی 
-درخت ارغوان و جوی آب حیاط قهرمانی

مجسمه و آرایش حجره های حیاط نگارالسلطنه
وسعت حیاط و آرایش حجره های حیاط سعدالسلطنه

گیاهی انبوه و دنج و خلوت بودن حیاط  سایه، پوشش 
سعدیه

کاربندی چهار سوق ها دنج بودن، وسعت و تزئینات 
گذشته تاریخی و ارزش های فرهنگی فرد )عالقه شخصی به  معماری سنتی مجموعه و ارتباط با 

مشاهده بناهای تاریخی(
31180.98

23861.97بافت آجری یکپارچه و هماهنگ
19049.47نورپردازی هماهنگ با محتوای تاریخی مجموعه

17545.57پیوسته بودن مسیرهای حرکتی و فضاها و ارتباط یکپارچه آنها در ذهن، سیال بودن فضا
5213.54نماهای جذاب دارای هماهنگی در مصالح و ارتفاع

4411.45تنوع تجربه فضایی )درک سکوت و هیاهو در بخش های مختلف مجموعه(
داالن هــای  و  سراها  )حیاط ها،  بسته  و  بــاز  فضاهای  ترکیب  سبب  به  ویــژه  محیطی  شرایط 

سرپوشیده(
277.03

215.46موسیقی فضا )صدای فضا(

ممزوج 
شدن با 

ارزش های 
انسان و 
تجارب او

بله30
366 نفر

%95.3

گذشته تاریخی و فرهنگی( 32588.79احساس تعلق و هویت )ارتباط با 
29480.32آرامش

27575.13هماهنگ با ارزش های فرهنگی و سلیقه سنتی جامعه 
26371.86صمیمیت فضا به دلیل مشاهده افراد از طبقات متفاوت جامعه

گاهی از بخش های مختلف مجموعه 25770.21قابلیت شناسایی و آ
امکان انجام فعالیت های مختلف )مطالعه، بحث و گفت وگو، نقاشی، عکاسی 

و سایر فعالیت های هنری و ...(
24165.84

16244.26دوری از هرج ومرج فضای شهری
13336.33امنیت

8623.49تجربه فضایی غنی از حضور توأمان طبیعت و معماری 
143.82تجربه  احساس خنکی )نوع مصالح و پوشش سقف مجموعه(

184.68-خیر/ 18نفر
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جدول شماره9:نتایج آماری مرتبط با نقشه شناختی )بررسی کروکی های ترسیمی(
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ــاره ســـــی و دو ــ ــم ــ ش

ترسیمی  کـــروکـــی هـــای  از  حــاصــل  داده هـــــــای  بـــررســـی   .4.5
)نقشه شناختی( 

شناختی  نقشه   بخش  با  مرتبط  پرسش های  اهمیت  به  توجه  با 
مورد  محدوده  در  کروکی ها  ترسیم  پرسش شوندگان،  وسیله  به 
کروکی  ترسیم  بر  تمرکز  ضمن  فضا  مخاطب  تا  شده  انجام  بررسی 
از  خود  برداشت های  در  را  کافی  دقت  همزمان  طور  به  مجموعه 
بخش های مختلف داشته باشد. با توجه به حجم جامعه نمونه 
کروکی به وسیله پرسش شوندگان  که پیشتر بدان اشاره شد، 384 
کروکی ها و  گردید. در جدول شماره9 ویژگی های شاخص  ترسیم 
گزینه های متفاوت در پاسخ به سئواالت نقشه شناختی، به تفصیل 
مطرح و داده هــای برداشت شده از نقشه های شناختی در قالب 
فراوانی نسبی، برگرفته از تکرار مؤلفه ها در نقشه ها ارائه شده است 
و در این راستا، نمونه ای از کروکی های ترسیمی، به صورت تصادفی 

ساده با توالی 20 عددی با شماره های )380، 360، 340، 320، 300، 
 ،40 ،60 ،80 ،100 ،120 ،140 ،160 ،180 ،200 ،220 ،240 ،260 ،280
20( در قالب )19 نمونه ترسیمی(، معرفی و در جدول شماره9 آنالیز 

گردیده اند.
کــروکــی هــای ترسیمی در جــدول شــمــاره9،  بــرداشــت  بــه  بــا توجه 
براساس ترسیم یکپارچه بخش های مختلف مجموعه، جانمایی 
ارتباط و درک مسیرهای حرکتی، در نظر داشتن شکل،  صحیح، 
تناسبات و ساختار کالبدی فضا ها و نیز توانایی مخاطب در انتخاب 
هر نقطه از فضا برای هدف و فعالیتی خاص بر حسب حاالت روحی 
و احساسی خود )قــدم زدن، قرارهای دوستانه، مکث و نشستن، 
که  گرفت  نتیجه  مــی تــوان  و...(،  فضا  بــا  تعامل  خــلــوت،  و  تأمل 
مکان در انطباق با فرد و تعامل با احساسات و عواطف او و نیز در 
گونه ای  به  مجموعه  در  مخاطب  رفتار  و  ذهنیت  به  شکل دهی 

ادامه جدول شماره9:نتایج آماری مرتبط با نقشه شناختی )بررسی کروکی های ترسیمی(
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پارامتریک  آزمــون هــای  دسته  از  اسپیرمن2  همبستگی  آزمــون  از 
استفاده می شود. این آزمون رابطه میان متغیرها را مورد بررسی قرار 
که تمامی مؤلفه های نشانه شناسی  داده و نشان دهنده آن است 
انتخاب شده دارای رابطه معنادار با دریافت مفهوم اصیل مکان 
هستند. در جدول شماره11 نتایج آزمون اسپیرمن با سطح خطای 
0.01 محاسبه شده است. با توجه به این  که مقدار سطح  معناداری 
کوچکتر از 0.01 به دست آمده، می توان چنین نتیجه گرفت که میان 
اجتماعی_ مختلف  حوزه های  در  نشانه شناسی  مؤلفه های  تمام 
رفتاری و فردی_ذهنی از نظر نمونه مورد مطالعه رابطه معنادار و 
مطلوب وجود دارد. به این ترتیب هر یک از مؤلفه های انتخابی در 
هماهنگی با هم و به صورت مجزا یا توأمان می توانند در دریافت 

سطوح عمیق تر مکان مؤثر واقع شوند.

ک ذهنی فرد  کرده و حضوری پررنگ را در حافظه و ادرا موفق عمل 
از تجربه فضایی داراست.

4.6. نتیجه آمار استنباطی پرسش های بسته 
پیش از انتخاب نوع آزمون برای تحلیل استباطی داده ها، از آزمون 
یا  پارامتریک  تشخیص  ک  مال عنوان  به  کولموگروف_اسمیرنوف1 
ناپارامتریک بودن نوع آزمون استفاده شده است. با در نظر داشتن 
که مقدار سطح  معناداری در  سطح خطای 0.05، با توجه به این  
کوچکتر از 0.05 به دست آمده، آزمون در سطح  جدول شماره10، 
ناپارامتریک برای  آزمون  از  خطای مشخص شده معنادار بوده  و 

تحلیل استنباطی داده ها استفاده می شود.
از ارتباط بین متغیرها  گاهی   با توجه به موضوع پژوهش و لزوم آ

جدول شماره10: نتایج آزمون کولموگروف _اسمیرنوف

3و2و1 5و4 7 10و9 20 23 29و28و27
حجم جامعه 384 384 384 384 384 384 384

پارامترهای نرمال3
میانگین4 1.6832 1.1471 1.3880 1.8099 1.7630 1.5469 1.8455

انحراف معیار5 .61977 .32291 .53879 .51001 .57228 .53386 .64353

کثر اختالف6 حدا

مقدار مطلق7 .185 .475 .402 .322 .364 .331 .246
مثبت8 .185 .475 .402 .214 .293 .319 .220

منفی9 -.135 -.324 -.236 -.322 -.364 -.331 -.246
آماره کلموگروف- اسمیرونوف 3.628 9.311 7.884 6.318 7.127 6.479 4.819

سطح معناداری در وضعیت دو دامنه)معیار تصمیم(10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

جدول شماره11: نتایج آزمون اسپیرمن

مؤلفه های پژوهش پرسش ها 3و2و1 5و4 7 10و9 20 23 29و28و27
تعامالت اجتماعی
مشارکت عمومی
زندگی اجتماعی

3و2و1

ضریب همبستگی11 1.000 .697** .812** .905** .842** .896** .937**

سطح معناداری در وضعیت دو دامنه . .000 .000 .000 .000 .000 .000
حجم جامعه 384 384 384 384 384 384 384

هویت 5و4
ضریب همبستگی .697** 1.000 .685** .638** .451** .502** .712**

سطح معناداری در وضعیت دو دامنه .000 . .000 .000 .000 .000 .000
حجم جامعه 384 384 384 384 384 384 384

خاطره انگیزی 7
ضریب همبستگی .812** .685** 1.000 .650** .557** .725** .702**

سطح معناداری در وضعیت دو دامنه .000 .000 . .000 .000 .000 .000
حجم جامعه 384 384 384 384 384 384 384

به  محیط  و  فـــرد  انــطــبــاق 
کنش و  برانگیختن وا دلیل 

احساس
10و9

ضریب همبستگی .905** .638** .650** 1.000 .894** .742** .963**

سطح معناداری در وضعیت دو دامنه .000 .000 .000 . .000 .000 .000
حجم جامعه 384 384 384 384 384 384 384

ــحــت تــأثــیــر  مـــانـــدگـــاری_ ت
تــجــربــه  و  تـــصـــور ذهـــنـــی 

فضایی
20

ضریب همبستگی .842** .451** .557** .894** 1.000 .709** .880**

سطح معناداری در وضعیت دو دامنه .000 .000 .000 .000 . .000 .000
حجم جامعه 384 384 384 384 384 384 384

توجه  اســاس  بر  ماندگاری 
ــا و  ــــی هــ گ ــژ ــ وی اهـــمـــیـــت  و 

نشانه های مکان
23

ضریب همبستگی .896** .502** .725** .742** .709** 1.000 .778**

سطح معناداری در وضعیت دو دامنه .000 .000 .000 .000 .000 . .000
حجم جامعه 384 384 384 384 384 384 384

ممزوج شدن با ارزش های 
انسان و تجارب او

ضریب همبستگی .937** .712** .702** .963** .880** .778** 1.000

29و28و27
سطح معناداری در وضعیت دو دامنه .000 .000 .000 .000 .000 .000 .

حجم جامعه 384 384 384 384 384 384 384

1 Kolmogorov-Smirnov
2 Spearman’s Rho
3 Normal Parameters
4 Mean
5 Std. Deviation

6 Most Extreme Differences
7 Absolute
8 Positive
9 Negative
10 Sig. (2-tailed)
11 Correlation Coefficient
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ــاره ســـــی و دو ــ ــم ــ ش

4.7. بحث
طبق مدل مفهومی پژوهش، براساس مؤلفه های منتج از ادبیات 
تحقیق در خصوص تأثیر رویکرد نشانه  شناسی در بررسی فضای ارتقا 
یافته به مکان، می توان مؤلفه های اصلی پژوهش را که در دو بخش 
کلی به کارکردهای مفهومی و ذهنی مکان و کارکردهای محسوس آن 
اشاره دارد، در مؤلفه  های "احساس هویت و تعلق، خاطره انگیزی، 
و  فرد  ذهنیت  براساس  ماندگاری  مکان،  با  فرد  تعامل  و  انطباق 
ویژگی های مکان، ارتباط با ارزش های مخاطب و ابعاد اجتماعی 
مکان در خصوص ایجاد تعامالت و مشارکت اجتماعی و ارتباط با 
زندگی اجتماعی شهروندان" خالصه نمود و با تکیه بر پاسخ های 
نقشه  تحلیل های  و  ــاره8و9  ــمـ شـ جـــدول هـــای  در  پرسشنامه 
انتخابی  مؤلفه های  با  نشانه شناسی  ارتباط  معناداری  شناختی، 
ارتباط مجموعه  "احساس هویت"،  مورد  در  کرد:  عنوان  را چنین 
گاه  گذشته تاریخی شهروندان در پیوند با ناخودآ سعدالسلطنه با 
نسبت به عنصری تاریخی و هویت ساز در فضای شهری و خاطرات 
کودکی بیشترین اثرگذاری  آنان در فضای تاریخی مشابه از دوران 
به  بوده است. در خصوص مؤلفه "خاطره انگیزی" می توان  را دارا 
قدمت مجموعه و عناصر خاطره انگیز و نوستالژیک مکان و تداعی 
گذشته دور و نزدیک و تصاویر ذهنی او نسبت به  خاطرات فرد از 
اشــاره داشــت. مؤلفه  خ داده در محل  رویــدادهــای ر خــاطــرات و 
پیوند  دلیل  ذهنی"به  تجارب  و  پیش فرض ها  از  متأثر  "ماندگاری 
احساسات  مکان،  شاخص  معماری  درک  و  تجارب  با  مجموعه 
تــاریــخــی و  بــا حافظه  ــبــاط  ارت و  آرامـــش  الــقــای حــس  شخصی در 
خاطرات فرد نیز در دسته مؤلفه های ذهنی و مفهومی بررسی مکان 
از منظر نشانه شناسی قرار دارد. جنبه دیگری از "بررسی ماندگاری بر 
حسب ویژگی ها و نشانه های مکان"هم براساس معماری سنتی بنا 
و هماهنگی با ارزش های فرد، تصور ذهنی شفاف از فضا به واسطه 
خ  ر شهری  رویــدادهــای  مجموعه،  یکپارچگی  و  پیوستگی  درک 
داده در مکان)جشن ها و مراسم های ملی( و ماندگاری در حافظه 
جمعی شهروندان، قابلیت مکان در پذیرش ساده اقشار مختلف و 
کی  در نتیجه آن صمیمت و احساس راحتی در تجربه ذهنی و ادرا
شدن  ممزوج  و  "تعامل  خصوص  در  شده است.  مطرح  مخاطب 
گذشته  مکان با ارزش ها و تجارب فرد" نیز می توان به ارتباط بنا با 
تاریخی شهروندان و احساس تعلق و هویت، هماهنگی با سلیقه 
قدمت  سبب  به  جامعه  تاریخی  و  فرهنگی  ارزش هـــای  و  سنتی 
مجموعه سعدالسلطنه و احساس آرامش از تجربه مکان و تنوع و 
انعطاف در انجام فعالیت های مختلف هنری، فرهنگی، اجتماعی 
و روزانه در راستای جذب و پذیرش اقشار مختلف اشاره داشت. 
مؤلفه های"تعامالت  و  مــکــان  محسوس  کــارکــردهــای  زمینه  در 
اجتماعی، مشارکت عمومی و زندگی اجتماعی" نیز می توان وقایع 
گردهمایی ها(  و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی مکان )مراسم ها و 
در  آنها  عمومی  مشارکت  افــراد،  اجتماعی  تعامالت  در  آن  تأثیر  و 
را  شــهــرونــدان  اجتماعی  زنــدگــی  در  حضور  و  شهری  ــای  ــداده روی
که تأثیر این مهم با توجه به موقعیت مکانی مجموعه  کرد  مطرح 
بازار بزرگ شهر، به  با  تاریخی و همجواری  سعدالسلطنه در بافت 
زندگی  متن  در  حضور  و  شهروندان  روزمــره  زندگی  با  ارتباط  دلیل 

روزانه آنها، به صورت مطلوب ارزیابی می شود. در خصوص بررسی 
کنش و احساس" مربوط به  "انطباق فرد و محیط و برانگیختن وا
پرسش ترسیمی پژوهش نیز می توان هماهنگی محیط و مخاطب 
کروکی های  را ابتدا به لحاظ درک ذهنی از تجربه فضایی با  تحلیل 
از ساختار فضایی و عناصر  ارائــه تصویر روشن  ترسیمی، به سبب 
کرده  شاخص با رعایت تناسبات و ارتباطات فضایی، معنادار تلقی 
گاهی پرسش شوندگان  و سپس در خصوص انطباق مکان با فرد، آ
در خصوص انتخاب هر بخش با توجه به ویژگی های فضایی آن، 
برای رفتار و فعالیتی خاص چون )قدم زدن، تأمل، تفکر، مکث، 
نشستن، خلوت و ...( را دال بر تجربه و درک عمیق مکان و انطباق 
دانست.  فضا  از  او  انتظارت  و  احساسات  براساس  مخاطب  با  آن 
بیشترین  و   ادبیات تحقیق  براساس تحلیل  یاد شده  توضیحات 
به مؤلفه های  پاسخ های شهروندان  به  فراوانی هر سئوال نسبت 
به  مــی تــوان توجه  آن  بــر مبنای  کــه  اســت  پــژوهــش مطرح شــده 
کی مخاطب، احساس وی از تجربه مکان  برداشت های ذهنی و ادرا
و ابعاد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن و حضور در حافظه جمعی و 
فردی شهروندان را از عوامل مشترک در بررسی مؤلفه های تحقیق 
و  با نشانه شناسی مکان  ارتباط  بر  به وضوح  که  دانست. عواملی 
نشانه_معناشناسی  و  اجتماعی  نشانه شناسی  رویکردهای  مبانی 
کی  کید بر روابط شناختی، عاطفی، ذهنی و ادرا گذاشته و تأ صحه 
را همراستا با ابعاد فرهنگی و اجتماعی مکان در بررسی الیه های 
کلی فرآیند  عمیق تر معنایی در حوزه ارتباط فرد با محیط و به طور 

گذر از فضا به مکان، با اهمیت به شمار می آورد.

5. نتیجه گیری
در  نشانه شناسی  دانــش   نقش  بــررســی  هــدف  بــا  حاضر  پــژوهــش 
از  گذر  کلی در فرآیند  حوزه مکان و محتوای معنادار آن و به طور 
در  پژوهش  فــرض  بدین ترتیب  گرفته است.  شکل  مکان  به  فضا 
مکمل،  نقش  عنوان  به  نشانه شناسی  دانش  از  استفاده  راستای 
روش  بــه واســطــه  آن  کیفی  ارتــقــای  و  مــکــان  دقیق تر  خــوانــش  در 
و  پژوهش  نظری  چــارچــوب  و  ادبــیــات  تحلیل  در  ترکیبی  تحقیق 
مصاحبه،  قالب  در  باز  بسته،  پرسشنامه  از  حاصل  برداشت های 
قرار  ارزیــابــی  مــورد  شــده،  انجام  مشاهدات  نیز  و  نقشه شناختی 
یاد  ارتباطات  راستای  ادبیات پژوهش در  به  توجه  با  گرفته است. 
نشانه _معناشناسی  و  اجتماعی  نشانه شناسی  رویکرد  میان  شده 
در نگرشی نشانه شناسانه به مفهوم مکان و نیز بررسی مؤلفه های 
گرفته  مؤثر در ارتقای فضا به مکان، بررسی ها و مشاهدات انجام 
)مجموعه  نمونه  داشتن  درنظر  با  و  بررسی  مــورد  نمونه  محل  در 
تاریخی سعدالسلطنه قزوین( به عنوان فضای شهری، متغیرهای 
پژوهش برای تنظیم پرسشنامه در هماهنگی با مقیاس عملکردی 
شده   مطرح  شهروندان  با  پیوند  در  آن  ویژگی های  و  مجموعه 
شامل  را  محسوس  و  مفهومی_معنایی  کــارکــردهــای  از  طیفی  و 
گفت  شده است. با توجه به ارزیابی پرسش های پژوهش می توان 
حسی،  تجارب  با  ارتــبــاط  سبب  به  مکان  نشانه شناسی  رویــکــرد 
کی، خوانشی از سازه های اصلی مکان ارائه داده و در  عاطفی و ادرا
بررسی تصاویر ذهنی مخاطبان، همواره بازگشت به ابعاد فرهنگی، 
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شـــــمـــــاره ســـــــی و دو

اجتماعی، تاریخی و هویتی مکان را مد نظر قرار داده است. نمودار 
شماره3 بررسی نقش رویکرد نشانه شناسی در مؤلفه های پژوهش 

را معرفی می کند. 
ــن تعلقات،  ــت نــظــر داش ــا در  ب ــمـــودار، مــخــاطــب فــضــا  نـ بـــراســـاس 
کــــی، پــیــش فــرض هــا و تــجــارب خــود با  ــرداشــت هــای ذهــنــی ادرا ب
آن  کیفی  خصوصیات  و  سعدالسلطنه(  تاریخی  )مجموعه  مکان 
تعامل  و  تعلق و هویت، خاطره انگیزی، ماندگاری  همچون حس 
برانگیختن  و  مخاطب  بــا  انطباق  فضا،  مخاطب  ــای  ــ ارزش ه بــا 
احساسات وی مواجه و از طریق عوامل یاد شده به درک و برداشت 
بررسی  بــرای  می کند.  اقــدام  مکان  کیفی  خصوصیات  و  مفاهیم 
ابعاد  از   گاهی  آ به  نیاز  و  با مکان  تعامل وی  و  فرد  نحوه مواجهه 
شناختی، ذهنی، عاطفی، حافظه جمعی و فردی، تجارب، زمینه، 
ابعاد اجتماعی و فرهنگی با توجه به ماهیت آنها در دستیابی به 
گستره  و  مکان  نشانه شناسی  رویکرد  از  معنایی،  عمیق  الیه های 
آن در حوزه نشانه شناسی اجتماعی و نشانه_معناشناسی استفاده 
میان  از  مکان  اصیل  مفهوم  بــا  فــرد  ارتــبــاط  از  خوانشی  تــا  شــده  
جهت  در  نقشه  شناختی  تحلیل های  و  مصاحبات  پرسش ها، 

که  این   با توجه به  بررسی برداشت  های ذهنی وی حاصل شود. 
بررسی دقیق هویت، خاطره انگیزی، انطباق محیط با مخاطب و 
کاربر  با ارزش های  برانگیختن احساسات وی، ماندگاری و تعامل 
مطالعه  مــورد  نمونه  با  انطباق  در  را  پژوهش  مؤلفه های  که  فضا 
برداشت های  به  توجه  در  و  انسان  به  وابسته  داده انـــد،  تشکیل 
مخاطب  ــای  ــوزه ه آم بــر  کید  تأ طرفی  از  و  بـــوده  مطالعه  قابل  او 
کــات حسی و تجارب فرد،  فضا، ذهنیت و برداشت های وی، ادرا
و  اجتماعی  تــاریــخــی،  بستر  از  گــاهــی  آ و  ذهــنــی  پــیــش فــرض هــای 
فرهنگی را در نظر داشته است می توان رویکرد نشانه شناسی مکان 
که در مسیر پژوهش با تمرکز بر ابعاد اجتماعی و معنایی صورت  را 
گرفته، به عنوان نقش مکمل در بررسی مؤلفه های مکان ساز فضا 
به حساب آورد و بدین ترتیب در مواجهه فرد با مکان و در پروسه 
مکان  محتوای  و  صــورت  ذهنیت،  و  عینیت  بین  ارتباط  برقراری 
به واسطه فرد، به مدد رویکرد نشانه شناسانه خوانشی عمیق تر از 
برداشت و تعامل وی با محیط براساس ارتباط مکان با احساسات، 

تعلقات، تجارب و ذهنیت وی به دست آورد. 

گذر از فضا به مکان نمودار شماره3: بیان نقش نشانه شناسی در بررسی فرآیند 
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