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چکیده
مقاله حاضر نتيجهپژوهشی است که با هدف تبیین تفسیری نشانه در ساحت فضايي شهر صورت
گرفته است .يکي از نشانههاي مستعمل در بافت شهري اردبيل عبارت "سبالن" است .طيف وسيعي

از مغازهها ،کاالها ،ديوارنوشتهها و مؤسسات از اين عنوان يا ترکيبي از آن در اسامي و يا تزئين خود

استفاده ميکنند .اين پژوهش بر اساس روش پديدارشناسي توصیفی انجام شده است و ساختارهايي
که از نشانه ترسيم شده بودند ،از طریق تحلیل دادههاي حاصل از مصاحبه با دوازده نفر از شهروندان

اردبيلي مورد بررسی قرار گرفته است .تحليل پديدارشناختي بر اساس الگوي تحليلي موستاکاس
نشان داد مردم اردبيل رمزگان به کار گرفته در نشانه را به گونههای متفاوتی تفسیر میکنند .آنها در
فضاي نمادين که به صورتهاي رمزگاني با بيانهاي خاص خودشان ايجاد شده است ،بر اساس

صورتهايي مشابه با همان بيانها که با گونههای احساسي ،وجودي و قدسي توصیف میکردند،
برداشت ميکنند .اين رمزگانها که در چارچوبي محدود توليد ميشود ،توسط مردمي که با آنها
مواجه ميشوند ،بهرغم آزاديشان در برداشت ترجيحي ،در همين چارچو65ب قرائت ميشود.
واژگان کليدي :شهر ،هويت ،نشانه ،معنا ،سبالن.
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مقدمه

يک شهرنشين در جهاني مسکن دارد که گرداگرد او را گرفته است .از اين نظر او قلب شهر
يشود .تعين يک فرد شهرنشين
ضهاي او م 
است ،چيزي که در شهر جريان دارد موجب زدن نب 

نرو شهر
بدون وجود شهروندي او ميسر نيست و اين وجود يک حس تاريخي است .از اي 

يشناختي دارد و وجود او جداي از وجود پيرامونش نيست.
در زندگي هر فرد اهميتي هست 

اما شهر نه يک کل اسطور هاي ،که يک مجموعة پيچيده است .شهر به مثابة مکان ،جنبة عميق

و پيچيدة تجربة انسان از دنيا است (يزداني و ديگران .)14 :1387 ،اين تجربه نه فقط از طريق
يتري با انسا ِن محصور در فضا همراه بوده است .ادراک انسان از فضاي
شهر ،که از دوران قديم 
جغرافيايي خود همواره با ديدي اسطور هاي و کيها نشناختي از طبيعت مضاعف شده است.

اين ديد اسطور هاي در ميان يونانيان باستان و آناپورنا ،آکنده از افسانه تقدس و اسطوره بوده
است (دولفوس .)70 :1374 ،فضاي پيرامون انسان اگرچه ملهم از اشياء است ،اما اين اشياء
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يشوند و به
ييابند و در اين تمايز است که هر کدام داراي معني م 
توسط انسان از هم تمايز م 

يکنند .از اين رو شهر داراي يک نظام از تداعي معاني است که به تعبيري آن
ابژ هاي داللت م 
يداند و
را روح مکان دانست هاند .اگرچه اميل دورکيم جامعه را داراي روح يا وجدان جمعي م 

يپندارد (اليوت ،)259 :2010 ،فضا نيز داراي روحي
گهاي جامعه م 
آن را همچون خوني در ر 
لگيري معاني بوده است و در واقع از نوعي
نهاي موجود از طريق شک 
است که ناشي از گفتما 

متافيزيک بهر همند است (عقيلي و احدي.)9-8 :1390 ،

به اين صورت آنچه در رگهاي شهر جريان دارد ،بازنمودي جمعي است که خود را از

يدهد .از اين رو هر شهري داراي چش ماندازي از
طريق نشان هها و ابژ ههاي بيروني نشان م 

يشود که به صورت مرکب از نظام نشان هها شکل گرفته است و زيرشاخ ههايي
نشان هها م 

همچون نظا مهاي هنري ،زيباشناختي ،جغرافيايي و  ...نيز دارد .نشان هها از طريق قواعد يا
يشوند (فياض و ديگران )114 :1390 ،و البته اين ساخته شدن به
قراردادهاي خاص ساخته م 

ییابد و از طريق
يگيرد .نشان هها در یک شهر طی فرآیندی تاریخی تکوین م 
کباره صورت نم 
ي 
يشود .فلذا درک انسان از ابزاري چون زبان ،تصوير و حتي معماري
عامليت انسان ساخته م 

يباشد .نشان هها از طریق نقشی که در
نمند نيز م 
همچون يک تعلق هويتي است که امري زما 

آگاهی مردم از پیرامو نشان دارد ،در شکل گرفتن هویت شهر مؤثر است.

نشان ههای بسیاری در فضای هر شهری وجود دارد .نشان هها محصول فرآیندی از ساخته

شدن هندسی فضا ،یا نمادسازی و نا مگذاری توسط انسا نها است .يکي از نشان ههايي که در

شهر اردبيل وجود دارد ،نشانة سبالن است که در عمدة فضاهای رسمی و عمومی شهر اردبيل

يگردد .ديوارنويسي ،نا مگذاري براي مؤسسات و حتي استفاده از واژه براي
به وفور مشاهده م 
نکه وجود نام
يرغم اي 
ناميدن غي ررسمي مغاز هها ،مراکز شهري و  ...در اين شهر رواج دارد .عل 

براي مؤسسات الزامي است ،نام سبالن عالوه بر مؤسسات رسمي ،ب رروی شيشۀ مغاز هها و

يرسد استفاده از اين نام
مراکز غيررسمي و حتي در ديوارنوشت هها هم موجود است .به نظر م 
صرف ًا شبيه واژ ههايي همچون برند 1نمی باشد .نام عموميت بيشتري دارد و در سراسر شهر به

یهذا
نهای عمومی این نام اولویت دارد ،عل 
يرود .در برخی از مکا 
تهاي مختلف ب هکار م 
صور 
گها و مراکز لول هکشی آب نیز از این نام استفاده
نهای ساده همچون پارکین 
در برخی مکا 

تهای مختلفی وجود دارد .در
یشود .عالوهبراین ،در شهر اردبیل اشاره به سبالن به صور 
م 
یشود یا به آن اشارة ضمنی می شود .در مواردی
اکثر موارد از نام سبالن یا ساواالن استفاده م 

نیز تابلوی عکسی از این کوه در تبلیغات کاالیی وجود دارد.

یبایست مخاطبان آن از طریق این نام که در صور مختلفی بهکار گرفته شده است ،به
م 

موضوعی پی ببرند یا چیزی را تصور کنند و یا در فرآیند مبادلۀ کاال یا خدمات به نحوی توجیه

یکنند ،در طول زندگی همراه این نشانه هستند .اگر چنانچه
شوند .آنها چون در شهر زندگی م 

کباره از شهر رخت ب ربندند ،چه خواهد شد؟ وجود این نشانه در حال
روزی این نشان هها به ی 

یدهد ،در حضور مردم
حاضر عالوه بر اینکه بخشی از عادات نا مگذاری در شهر را شکل م 
در اردبیل نیز به نوعی جای دارد .اگرچه خود نام حایز اهمیت است ،چش ماندازی از سبالن

نیز همواره از اردبیل و در پشت خان ههایسمت غربی شهر قابل مشاهده است .چنین حالتی

یتواند در عادت مردم به وجود سبالن چه از طریق منظر شهری آن و چه از طریق احساسی
م 

از نام آنکه در گرداگرد شهر و از طریق القای هویت در بخشی از فرآیندهای کاری مردم وجود

دارد ،مؤثر باشد.

بنابراین مردم به صورت مداوم از این حیث که بخشی از فضای پیرامو نشان آغشته به

ینماید ،به آن خو گرفت هاند و به تعبیری
نشان ههایی است که با نام سبالن خود را به آنها م 
دیگر عادت کرد هاند .آنها به دیدن و خواندن این نشانه و طبیعت ًا درک و خوانشی از این نام

خو گرفت هاند .اما این خو گرفتن و عادت کردن در آگاهی مردم به چه صورتی است و سبالن
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فصلنامهعلمی-پژوهشی

63

خوانش معنای
سبالن در ساحت...

یشود؟ آیا این نام به همان صورتی که وجود دارد و به
همواره چگونه در ذهن مردم معنا م 
تهایی از این نام وجود
یشود یا این که دالل 
صورتی اسطور های و کشف نشده خوانده م 
یای را که در فراگرد زندگی مردم جاری است ،مکشوف سازد.
دارد تا زمین ههای بنیادین معان 

آنچه در اين تحقيق مد نظر است ،خوانش معناي نشانة سبالن توسط مردم شهر اردبيل است.

نشان هاي که در سراسر شهر و در واقع در سيستم نشان هاي شهر وجود دارد و مردم را با روح

يکند .به بياني ديگر گفتمان معناشناختي در شهر وجود دارد و در فرآيند
زندگي شهري مرتبط م 

يشود.
شهاي مردم در برابر اين نشانه معنا م 
کن 
ادبیات نظری

ورود به شهر و ارتباط با فضاي شهري يکي از مسائلي است که در جامع هشناسي شهري همواره

م دنظر بوده است .اين مسئله ذهن لوئيس مامفورد را هم بدین صورت به خود مشغول کرده
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شهاي فرهنگي نهفته در ساختار سيماي شهر در دورا نهاي
یخواست بداند درک ارز 
بود که م 

يتوانند زمين هاي
متفاوت تاريخي چگونه ميسر است (ساوج و وارد .)173 :1387 ،نشان هها م 

يارتباط و گسسته از
شهايي ب 
براي هويت يک شهر به شمار آيند و بدون آنها ،شهرها بخ 
هم خواهند بود و تحت اين شرايط شهر به مرور زمان به ابزاري عملکردي و نشا ندار با

ييابد (ماجدي و زرآبادي .)20 :1389 ،از نظر ماجدي و زرآبادي
نشان ههاي غيرخودي تنزل م 

نشان هها امري هستند که بايد در شهرسازي مد نظر قرار گيرند تا شهرهاي معاصر ما بتوانند

حامل هويت شهر و مردم آن باشند( .زندي و ديگران  )185 :1390در ”بررسي زبا نشناختي
خودرونوشت ههاي تهران و اردبيل" ،دريافتند که مضمون غالب در اين نوشت هها ،مضمون مذهبي

شهاي هر
بوده است و به لحاظ هويتي به سمت هويت ملي -اسالمي گرايش دارد .زبان نگار 
دو شهر فارسي و گرايش جنسيتي مذکر در آنها غالب بوده است .اين امر داللت بر هويت شهر

دارد .كامران ( )112 :1382در تحقيقي با عنوان "نشان هشناسي تبليغات شهري در ايران با تأكيد

بر بيلبوردهاي شهر تهران" نشان داد كه كلمات و تركيباتي چون كاالي خارجي ،كنكور و  ...در
لگيري اسطور هها و
تها در شك 
تهاي ضمني خاصي است كه همين دالل 
كشور ما داراي دالل 

نها مؤثر است .اين کاالها خود را از طريق سبک مصرف و زندگي
كليش ههاي حاكم بر اين مت 
يسازد و به نوعي نشان دهنده هويت مدرن مردم هستند .كفشچيا نمقدم
مردم در فضا نمادين م 

يهاي شهري روي ديوارهاي تهران در قبل و بعد از
و رويان ( )112 :1387با بررسي نقاش 

انقالب دريافتند ديوارنگاري در دهه هشتاد و نود در تهران نسبت به دور ههاي قبل پيشرفت
چشمگيري داشته است در این دوره ديوارنگاري ناظر بر اهداف فرهنگي ،اجتماعي ،ملي

مذهبي ،تزئيني و دکوراتيو ،بهين هسازي فضاي بصري و تبليغاتي تجارتي بوده است .دابوس و

ديگران )593 :2010( 1در تحقيق خود بر روی پوسترهای فرهنگ شهادت در فضاهای شهری
لبنان به تحليل نشان هشناختي معناي گذار از زندگي به مرگ پرداخت هاند .به نظر آنها این پوسترها

تطلبی گذاشته است و روح جامعه را
تأثیر عمیقی بر فرهنگ و هویت مردم از نقطه نظر شهاد 
از طریق نشان ههای گسترده در شهر ،تسخیر کرده است.

كاستلز ( )491-490 :1380در مطالع هاي موردي انعكاس معاني فرهنگي چندقومي در بافت

شهر بلويل ،يكي از شهرهاي فرانسه در آستانة تغييرات شهري دورة پست مدرن را بررسي کرده
خها در آيين و آدابي به واقع تكثرگرا ،در مكان با
گها و تاري 
است .وي مشاهده نمود كه فرهن 

يبخشند و با شهر حافظة جمعي مرتبط
يكديگر ارتباط متقابل دارند و بدين ترتيب به آن معنا م 

يشوند .ساكنان اين شهر در طول تاريخ فضايي معنادار و تعاملي ايجاد كرد هاند كه استفاد ههاي
م 

متنوع و كاركردها و جلو ههاي گسترده دارد .آنها فعاالنه با محيط فيزيكي روزمرة خود ارتباط

يكنند .در حد فاصل خانه و جهان مكاني به نام بلويل وجود دارد .البته فهم و بيان معنا
برقرار م 
خود مسئل هاي ديگر است .چنانچه هر صحنه يا واژ هاي لزوم ًا معنا ندارد و معنا در پس داللت

نهفته است .روالن بارت ( )32 :1380در مقاله مربوط به برج ايفل بيان کرده است که برج ايفل

يمعني کند «ب هعنوان نماد کلی پاریس در تمامی جهان
چگونه توانسته است شهر پاريس را ب 
حضور دارد و در هر جایی از کرة زمین که پاریس باید ب هعنوان ایماژ بیان شود ،حاضر است.

یشود مگر به سبب نام برج ایفل .هیچ کتاب درسی ،پوستر یا
هیچ سفری به فرانسه انجام نم 

فیلمی در فرانسه وجود ندارد که آن را ب هعنوان نشانة عمدة مردم و کشور فرانسه نداند» .با کارکرد

نشان هاي خود ،آن چنان که پاریس را تحت الشعاع قرار داده است و « منظری سراسری به پاریس

عطا کرده و آن را منفعل کرده است» (همان .)36 :اين در حالي است که برج خود يک پديده

يمعنا است و فقط ارادة معماري مدرن است .از اين نظر او کارکرد اسطور هاي ساحت
جديد و ب 
ياهميت
يمعنا و ب 
استعاليي نشانه را مد نظر دارد که با جلب توجه همة بازديدکنندگان موجب ب 

يتواند سرشار از معنا و منبع انرژي
يکه ديگر نماد مانند کوه م 
شدن پاريس شده است .در حال 
یتواند رهیافتی در زندگی انسان داشته باشد .خاني و مهروش ():1385
باشد .معنای یک نشانه م 
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پژوهشي را دربارة جايگاه نمادين كوه رضوي در فرهنگ اسالمي انجام دادند .اين كوه در
كاربردهاي عرفي ،نماد عظمت و استواري بوده است ،حداقل در سد هي دوم قمري از يك باور

عرفي فراتر رفته است و جايگاهي همچون نماد مذهبي يافته است .بر اين اساس کوه رضوي

تگونه مطرح شده است كه
هم چونان محل زندگي قائم تا وقت ظهور و همچونان برزخي بهش 
يهاي جغرافيايي اين منطقه ،همچون سرسبزي و پوشيدگي از گياهان ،حضور حيوانات
با ويژگ 
بالعبور بودن و جز آنها سازگار است.
درنده ،صع 

چارچوب مفهومی

تشناسانه به ماهیت
در اين تحقيق الگويي از هرمنوتيک استفاده شده است که با نگاهي معرف 

يدهد .به همين
ششناسي تفسيري ،فرآيند معنا را مورد مطالعه قرار م 
معنا در شهر ،از طريق رو 
حواس او با
يشناسانه به وجود انسان در شهر و ارتباط فهم يا
جهت نخست ديدگاهي هست 
ّ
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شگران از
نشان هها مورد توجه قرار گرفته است و سپس تفسيري پديدارشناسانه از آگاهي کن 

اين ادراک صورت گرفته است.

ساحت فضا تحت تأثير مطالعات هايدگر از فضامندی هستي انسان مورد مداقة انديشمندان

ديگر قرار گرفت و بعد از او توجه به مفهوم قدرت و فرهنگ فضا از طریق فوکو و لفور اهمیت
یافت .به نظر هایدگر وجود هويت هر هستي حتی انسان مخصوص ًا از نظر وجود داشتن در

فضا قابل تأمل است البته او به اين فهم جنبة تاريخي داده است و فهم گذشته را شرط ضروري

يداند (معيني علمداري .)12 :1381،از نظر او از این منظر که انسان مکان
براي درک آينده م 

یتواند دارای بعدی دیگر همچون "روح مکان" باشد
یفهمد ،هر مکانی م 
یکند و م 
را حس م 

یگیرد (پرتوي .)125 :1392 ،هایدگر طرحی از
که ب هعنوان عاملی مهم در هر فرهنگی شکل م 

یگیرد
یگزیند و در آن آرام م 
سکنی گزیدن برای انسان قائل است که انسان در مکان سکنی م 

(پاسمور .)479 :1968 ،1این هنگامی است که فضا برای انسان مکشوف آشکار و مأنوس گردد؛

ولی در فضای مدرن همچون شهر ،هر انسانی همچون شیء معلق است و به گمان هایدگر،

یاش سقوط کرده است و در جهان ابزارها محصور شده است (اباذری:1389 ،
در وضع وجود 

یکند .هر شیء
 .)227طبیعت پیرامون عالمی است که انسان با آن مواجه است و آن را کشف م 
یتواند از طریق آن قابل
یای است که م 
قابل کشف شدن و به تعبیر هوسرل دارای ذات و معن 
1. Passmore J

یداند که در مراودة پردازشگران های در زندگی روزمره
فهم باشد .هایدگر نشان هها را ابزاری م 

کاربردی چشمگیر دارند و باید بنیاد و معنای این چشمگیر بودن روشن گردد .انسان برای این

که ماهیت ابزاری نشانه را دریابد ،باید آن را با فهمیدن از جنبة تودستی به فرادستی تبدیل نماید

(هایدگر.)227 :1390 ،

يشناسانة انسان مدرن به دنبال بياني ديالکتيکي است .او
زيمل نيز براي بيانی از مسئله هست 

نرو هستي انسان در نظر او،
چيک از عوالم ذهن و عين را مقدم شمارد و از اي 
يخواهد هي 
نم 

تجرب هاي از خو گرفتن يا عادت کردن به اين فرآيند ديالکتيکي است .از نظر او انسان در جريان

يسازی زندگي ،تحت تأثير تولیدات بیرونی جامعه است .از نظر
تجربة خود از فرآيند درون 
ييابد .هر دو فرآيندهاي بيروني
شهاي اعضايش تعين م 
زيمل گرو ههاي انساني در فرآيند کن 
ياش
نشهر که موجب دلزدگ 
يکشانند و در جايي همچون کال 
و دروني انسان را به فعليت م 

يدهند .عالئق فرهنگي انسان منجر به خلق
يشود ،حواس او را در روند تغيير قرار م 
هم م 
يدهد (ريتزر و اسمارت،1
شهاي متوالي ثانويه قرار م 
يشود که او را تحت کن 
فرهنگ عيني م 
یگیرد که
نشهر در آن بخش از بنیاد روانی انسان صورت م 
 .)70 :2003بازنمایی فرهنگ کال 
یدهد (زیمل .)56 :1372 ،زيمل اين جنبه را جنب هي دروني
یسازی در آن رخ م 
در واقع درون 

ينامد که جنب هاي ارگانيستي به آن متصور شده است و معتقد است بخشي
و يا حيات ذهني م 
يشود انسا ِن مدر ِن شهري همواره در ديالکتيک
تواره موجب م 
از روان انسان است .اين عاد 
ميان عينيات جهان مدرن و ذهنيات پيشين خود سرگردان باشد ،تحليلي از انسان مدرن که

م دنظر هايدگر نيز هست .به تعبير زيتيلن ( ،)1381در چنين وضعيتي همواره كمبود چيزي
كهاي جديد
ت وجوي ارضاء موقتي از طريق محر 
نها را به جس 
مشخص در مركز روح ،انسا 

يراند و بدين دليل او
تهاي خارجي جديد م 
يكند و به سوي احساسات و فعالي 
ترغيب م 
يشود (زيتيلن به نقل از زيمل .)1381 ،هم هايدگر و
يياوري گرفتار م 
در ميان عدم ثبات و ب 

هم زيمل به مقولة شدن و حرکت پرداخت هاند؛ هايدگر فهم را زما نمند و محور هستي انسان
يداند ،زيمل نيز حرکت و مرگ مداوم را در فرآيند ديالکتيک ميان کال نشهر و حواس انسان
م 
توصيف کرده است.

پيرامون انسان که منشأ هويت او است ،تحت تأثير عالئق فرهنگي خود او شکل گرفته

است و در نتيجه شهر منشوري از تاريخ عينيات و درک آنها است که به صورت متوالي و
1. Ritzer G & Smart B
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تهايي که انسان خود ساخته است ،از
نرو عيني 
تحت عمل خود انسان ايجاد شده است .از اي 
يشود .فلذا مسیر زندگی ،فرآیندی
ياش موجد هويت او م 
نمند 
طريق درک او از پيرامون و مکا 
دیالکتیکی از درونی سازی مداوم فضای عینی خودساختة روزمره انسان است .این فضاي عيني
همچون يک نظام زباني با چارچوب ايدئولوژيکي هميشه منتظر انسانی جدید است تا او را
در خود فر وبرد .این فضا عالو هبر عرصة زبان و بازنمايي ،حتی در زمینة اشکال مادي ،نهادها
يکند،
يدهد و زيست م 
ياش سازمان م 
و کردارهاي اجتماعي انسان که از طريق آن به زندگ 
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یدهد (ترنر .)113-114 :2003 ،1این ايدئولوژي صورت بيروني
ایدئولوژی انسان را سامان م 
يتوان آن را روح مکان ناميد.
از همان چيزي است که م 
استوارت هال به همراه توني بنت در سا لهاي  1970و  1980و به دنبال طرحي که گرامشي
از ايدئولوژي ارائه داد ،در پي فرآيندي زبا نشناختي و ترتيب نيافته از ايدئولوژي بود تا به مدد
تهاي پيونديافته را توصيف کند (دالنتي .)93 :2003 ،2او در طرح خود از مطالعه
آن بتواند هوي 
يپردازد .وي نظريه
فرهنگ تلويزيون ،به توصيف نظري از چگونگي و نحوة انتشار پيا مها م 
يكند :توليد ،پخش ،استفاده و بازتوليد .از نظر هال هر كدام از
ارتباطات مرحل هاي را مطرح م 
اين مراحل نسبت ًا مستقل از يكديگر هستند .اين بدان معني است كه رمزگذاري يك پيام در
يگذارد ،اما نه به شيو هاي روشن و آشكار (هال )337 :1382،بلکه از طريق
دريافت آن تأثير م 
درك و تفسير متون با ارجاع به رمزگان مناسب توسط رمزگشا .بيشتر نظري هپردازان فرهنگي
يسازد و صرف ًا به استخراج
فرض را بر اين گرفت هاند كه خواننده ب هطور مثال معناي متن را م 
يپردازد (چندلر .)324 :1387 ،اين يك رمز ايدئولوژيك است که در آن موقعيت
آن از متن نم 
يدهد ب هطور 
اجتماعي خواننده ،او را مستقيم ًا در يك رابطه تقابلي قرار م 
يكه خوانش ارجح را
يپذيرد .چنين شخصي حامل يك
يشود و عين خوانش را نم 
يفهمد اما در فرهنگ شريك نم 
م 
رمز ايدئولوژيك بديل خواهد بود (همان.)336 :
قتر در نظر قرار گيرد ،از طريق تفسير
طرح استوارت هال از ايدئولوژي اگر ب هصورت دقي 
عمقي که به دنبال وي بارت آن را ارائه داد ،قابل انجام است .او بر آن شد تا به تمایز سوسوری
قتر نگاه کند .بارت به الي ههاي متعدد يک نشانه توجه نمود تا
با دقتی بیشتر و به شیو های عمی 
تهای ضمنی را با
توانست به مدلی تفسیری دست یابد که از معنای یک نشانه فراتر برور و دالل 
معانی متعددی که در سطحی دیگر از معنا وجود دارد تبیین کند .با استفاده از اين رويکرد ،بارت

1. Turner G
2. Delantey G

توانست اسطور ههاي متعدد جامعة فرانسوي را بازنگري کند و بداند چگونه ايدئولوژي بورژوا
يشود چنانکه اسطوره سيتروئن فرانسه توانسته است
يسازي م 
در آن جامعه خودي و يا طبيع 
کهای زندگی بر روح مردم تأثير بگذارد (اليوت .)193 :2010 ،1بر اساس الگوي
از طریق سب 
يتوان ديد که در اسطوره دو [يا بيشتر] نظام نشان هشناسانه
نشناسي بارت ( )1386م 
نشانه -زبا 
يگردد ( )1نظام زباني ،زباني
وجود دارد که يکي در نسبت با ديگري به طور متناوب تنظيم م 
يگيرد تا نظام خود را
را که زبان -ابژه ناميده است ،زيرا زباني است که اسطوره آن را به کار م 
بنا سازد؛ و ( )2خود اسطوره ،که آن را مابعد زبان ناميده است زيرا همان زبان دوم است که در
يگويد .وجود زيرزبا نها همان چيزي است که به نظر سورل
آن آدمي دربارة زبان اول سخن م 
يکند (پالمناتز،
منجر به قسمي محرک دروني شده است و اسطور هها را در نظر آدمي توجيه م 
 .)155 :1389این محرک درونی همان چیزی است که به نظر زیمل در جنبة روا نشناختی از
توار هها در هدایت زندگی مردم را به همراه دارد.
زندگی سیطرة عاد 
يگويد اشياء در حال سخن گفتن هستند .او معتقد
يداند و م 
بنيامين معنا را ذاتي مکان م 
يزنند که البته
کهاي پاريس هم با زبانی حرف م 
گها ،اسکل هها و کيوس 
است که حتی سن 
فها بافت خاطره دارد (تانکيس .)188 :1388 ،دوسرتو ،فکر کردن دربارة واژ هها را
این حر 
يداند و اظهار دارد که از اين طريق بارق ههاي خاطره
نشناسي معنا از گذشته م 
همچون باستا 
يکه مي توان گفت در آگاهي
تيابي هستند (تانکیس )188 :1388 ،تا جاي 
و ذرة معنا قابل دس 
يتواند فرآيند مواجهة
لگيري است .از اين نظر يک شهروند م 
تهايي قابل شک 
مردم ،حکاي 
تهایی این چنین بيان کند .به نظر هوسرل آگاهي انسان التفاتي است و
خود با شهر را به صور 
آن عبارت است از التفات او به سوي اشيائي که در محيط فرهنگي اجتماعي فرد وجود دارد.
تهای بیرونی جهان
از این نظر فرد در آگاهی خود اطمینان بخصوصی از تجرب هاش از واقعی 
يتوان فرآيند آگاهي افراد را از اين نظر که به
نرو م 
خارج دارد (دیلون .)286 :2011 ،2از اي 
يکنند و از اين جهت که حيث التفاتي آنها است مورد نظر قرار
تها فکر م 
معناي واژ هها و باف 
دارد .اگرچه هوسرل نتوانست طرح خود مبني بر اصالت معنا را عملي سازد (ورنو و وال،
يدهد.
 ،)51 :1387اما رهيافت او راهي ميسر را به سوي درک و دريافت معنا به دست م 
يتوان گفت شهر ،محصولي از توجه و نگرش انسان به آن و بازتوليد
ب هطور خالصه م 

يدانست،
نها را در گيرودار ذهن خود م 
توجه يا التفات در ذهن انسان است .اگر زيمل انسا 
1. Elliott A
2. Dillon, M
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يتوان ادراک
نشناسي هوسرل مفهوم حیث التفاتی را به ميان آورده است و با اين مفهوم م 
انسا 

موجود در حیات ذهنی را نه از طريق ديالکتيک و فشار رواني میان جهان بیرون و درون انسان،

لگرفتن نوعی باور و آگاهی از جهان عینی دانست که البته زیمل اصرار بر
بلکه ناشی از شک 
نرو آگاهی انسان از جهان
نهای تغییر یافته بیرونی در حیات ذهن دارد .از ای 
تفاسیر مجدد جها 
ییابد چرا که جهان عینی مدام در حال تغییر توسط خود انسان است .اما با
عینی مدام تغییر م 

یکند ،چگونه
توجه به اینکه خود انسان بر اساس ارادة خود جهان عینی را دستخوش تغییر م 

یتوان میان دو بخش از دانش اولیه و ثانویه این عینیت را با هم مرتبط دانست؟ بخصوص
م 

اینکه این دانش درباره جهان بیرونی و محیط زیست انسان باشد .به اين صورت مدرنيسم

پروژ هاي التفاتي است و آنچه کال ن شهر و جهان مدرن نام دارد ،الي هاي از تصور جهان در

انديشه انسان است .با تأکيد بر نظر هرمنوتيکي دريافت استيوارت هال ،اين الي هها در جريان

تهاي فضايي و يا خاطر ههاي انباشته شده شهري ،توسط مردم به شيو هاي
برخورد با حکاي 
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دروني و ب هطور مداوم دستخوش تفسیر است .مردم به صورت روزمره در جريان نشان ههاي

یخوانند .اگرچه به تعبير هال این کدگشايي توسط مردم
شهر قرار گرفت هاند و آنها را بارها م 

يگيرد ،خود کدگذاري نيز از قبل مرهون خود مردم بوده است.
صورت م 

شکل  :1مدل مفهومی تحلیل معنی نشانه در فضای شهر

شگر در مواجـــهه و
با توجه به ساخت وجودی نشانه در ساحت فضایی شهر که کن 

امکان معنای آن قرار دارد و ه مچنین الگوهای هرمنوتیکی استوارت هال و تفسیری روالن

یتوان به این سوأل پاسخ داد که ( )1ساخت عینی و ذهنی مردم از یک نشانة باهویت
بارت م 

در ساحت فضای شهری چیست؟ البته یافتن این سوأل در قالب پاسخ به سوأالتی میسر بود

یشوند؟
یتوان به این صورت بیان نمود ( )2نشان ه به چه صورت در فضای شهر نمادین م 
که م 
( )3چه روالی در مواجهه روزمره با نشان ههای فضای زندگی مردم اردبیل وجود دارد؟ ()4

یگیرد؟ ( )5چه گفتما نهایی در معانی مستتر
فرآیند تفسیر مردم از این نشانه چگونه صورت م 

یتواند وجود داشته باشد؟
در فضای نمادین شهر م 
روش تحقیق

بحث روش در اين تحقیق در دو سطح مطرح است :در سطح تحليل متن شهر و در سطح

تحليل بين االذهاني مردم شهر .در بخش نخست از روش تحليل نشان هشناسي متن براي بررسي
سطوح موجود و انواع نشانه موجود در شهر استفاده شده است .بخش دوم ،شامل پژوهشي

کيفي به روش پديدارشناختي و از طريق تفسير باورهاي التفاتي دوازده نفر از شهروندان

معمولي اردبيلي صورت گرفته است.

در بخش اول توصیفی از مشاهد هی رمزگا نهای مختلف نشان هی «سبالن» در ساحت

تهای محتلف ب هکارگیری نشانه
نها صور 
یگیرد .این رمزگا 
فضایی شهر اردبیل صورت م 

است که آن را در فضای شهر اردبیل نمادین ساخته و به نوعی به ایجاد ارتباط با مردم

یگیرد که جنب ههایی هویتی
یانجامد .به این ترتیب تصویر یا واژ های در معرض ارتباط قرار م 
م 
یکند .بر اساس چنين مالحظاتي ،امکان تحليل اين نشانه در دو مرحله ميسر
از شهر را نمایان م 

يشود .يک مرحله از نشانه بدون در نظر گرفتن شهر و مرحلة ديگر ،از همان نشانه در داخل
م 

نکه نام کوهي در ضلع غربي شهر اردبيل است ،در
يگفت .اين نشانه در عين اي 
شهر سخن م 
يگيرد تا در ديدگان بيننده عيان گردد .همانطور که در دانش
تهاي مختلفي به خود م 
شهر صور 

يتواند نشانه را مشخص کند .داللت ضمني
یشود ،قراردادهاي معيني م 
نشان هشناسي مطرح م 

يتواند آن را براي بيننده تداعي کند.
به آن ،داللت صريح و وجوه شمايلي يا رمزگاني به آن م 

تهاي عيني
فتر شدن توصيف از نشانة سبالن ،اين سطوح از طريق بررسي صور 
براي شفا 

تهايي که در شهر موجود بود مورد بررسي قرار گرفت .در اين قسمت تحليل
نشانه به صور 
نشان هشناختي بر اساس جنب ههاي نمادين و استعاري آن انجام گرديده است.

بخش دوم در خصوص مقولة ذهنيت ،براي را هيابي به آنچه سرگذشت نشانه در حيات

ذهني شهروندان اردبيلي است ،روش مناسب ،دريافتن حيث التفات مردم به آن است که
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به اين منظور پديدارشناسي آن انجام گرفت .اين روش در استخراج عصاره و ذات تجربة
انساني از دريافت آنچه ب هعنوان نشان ه هويت فضايي قابل تعريف است ،شيو هاي از تحقیق
يكند .تجربه به لحاظ پديدارشناسي به
با مختصات توصيفي ،انعكاسي و تفسيري پيشنهاد م 
شها ساخته
نحوي به ادراكات انسان از حضورش در اين دنيا زماني كه امورات ،حقايق و ارز 
يشوند مربوط است .به همين لحاظ پديدارشناسان به دنبال توصيف چيزي هستند كه تمامي
م 
يكند (ايمان .)277 :1387 ،براي ارائه تبييني تفسيري از نشان ههاي
آن پديد هها را تجربه م 
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ت وگويي و نيمه ساختاريافته به
تهاي شهروندان از طريق مصاحب ههاي گف 
هويت فضايي ،قرائ 
تها تجزيه شود و بر اساس
دست آمد .سپس روند پژوهش به صورتي ادامه يافت تا اين قرائ 
ساختاري که نشانه دارد سطوح يا ت مها در کنار هم قرار گيرند تا هر سطح از نتايج مصاحبه
ناالذهاني يا تأويلي مشترک
مورد تأويل قرار گیرد و با خوش هبندي يافت ههاي تأويل به سطحي بي 
تهاي مجزاي مردم از نشانه ،تمرکز آنان
تها با در نظر داشتن دالل 
رهنمون گردد .تأويل قرائ 
ينمايد.
بر يک تصور يا تداعي مشترک از نشانه را تبيين م 
استراتژي انتخاب نمون ههايي از شهروندان براي انجام مصاحبه ،دستيابي به فهمي عميق از
موضوع (نيومن )206 :1997 ،1در حيات ذهني آنها بوده است؛ لذا نمون هگيري هدفمند روشي
توجو قرار
مناسب براي نيل به اين هدف تشخيص داده شد؛ زيرا در آن افرادي مورد جس 
يگيرند که حداكثر درگيري را با مسئله تحقيق و از اطالعات مناسبي برخوردار باشند (ايمان،
م 
تجو بايستي يک
دنظر محقق چنين بود )1( :مشارک 
 .)146 :1387معيارهاي شناخت نمونه م 
شهروند اردبيلي به شمار برود )2( ،سنين جواني را پشت سر گذاشته باشد ،فردي اجتماعي به
حساب آید و قابليت تعامل يا مصاحبه را داشته باشد )3( ،موضوع مصاحبه براي وي تا اندازهاي
قابل فهم و لمس باشد و ( )4نسبت متناسب هر دوجنس در انجام نمونه گيري رعایت شده باشد.
ت وگوهايي
تمند يا ب هعبارتي از طريق گف 
روش گردآوري داد هها از طريق مصاحبه نيم هساخ 
آزاد و در عين حال متمرکز براي دريافت عقايد و افکار مصاحب هشوندگان (استربرگ:1384 ،
 )105انجام گرفت .پس از مصاحبه مقدماتي با چهار نمونه ،مصاحبه تا دوازده نمونه ادامه
يافت تا از اشباع نظري اطمينان حاصل شود .الگوي تحليل پديدارشناختي ،الگويي معناشناختي
يدهد .در اين الگو )1( ،نخست از طريق الگوي موستاکاس 2داد هها
از کل داد هها به دست م 

تجزيه شد و ت مهايي (مضامين) از آنها به دست آمد تا بتوان معاني را از آن بيرون کشيد،
1. Neuman, WL
2. Moustakas

( )2بر اساس بيانات معنادار مهم ،اقدام به توسع هخوش ههاي معنايي صورت گرفت (ايمان،
 )3( ،)297 :1387ت مهاي معنايي به دست آمده از مرحل هي دوم ،طبق هبندي شدند و دست هبندي

داد هها و برآوردي از انباشتگي داد هها حاصل شد )4( ،از هر تم پرتر هاي ارائه شد که در

بردارند هتوصيفي از تجرب ههايي بود که انتزاعي از محتواي درون ساختاري تجربه قرائت نشانه
يباشد (محمدپور )419 :1389 ،و ( )5در نهايت توصيفي ساختاري و
شگران م 
در ذهن کن 

فهاي بر ه منهاده از پرتر هت مهاي متني ب هعنوان اجزاي ساختاري انجام
متني از ترکيب توصي 
گرفت .بر اساس اين ترکيب توصيفي از ذات و ماهيت پديده به دست آمد.

يافتهها

طبق آنچه گفته شد ،نشانه داراي دو وجه عيني و ذهني است .نخست به ارائة توصيفي از آنچه

قيافته در جرياني از وجوه نمادين در شهر مالحظه شد پرداخته است ،سپس به
به صورت محق 

بخشي که از طريق مصاحبه با مردم جم عآوري شده است ،اشاره خواهد شد.
مشاهدات در سطح شهر از اين قرار است که بافت شهر اردبيل از رمزگا نهايي از تصاوير
و چش ماندازهاي متنوع بر اساس آنچه در خصوص نشانة "سبالن" مورد تحقيق قرار گرفت،
تشکيل شده است .صري 
حترين صورت از نشان ههاي فضايي ،از طريق ( )1چش ماندازي در
حين درنگ ايجاد م 
يشود .بافت شکلي شهر ،بافت زباني ،ماهيت کاالها ،مناسبات توليد کاال و
خدمات ،جنس ،الگو و عملکرد کاالها و الي آخر که در مسير تداعي "سبالن" وجود دارد .اين
جنبة نمادين از متني است که توسط اين واژه در شهر گسترانیده شده است و به طرق مختلف
داللت م 
يشود )2( .خود واژه (حامل نشانه) که به صورت قراردادي بر کوه سبالن داللت
دارد )3( ،ارتباط آن با ماهيت کاالیی همچون عسل ب هعنوان وجهي استعاري و ( )4صورتي از
يشود که اين رابطه براي بيان قالب هويت م 
مجاز که براي تعريف رابطة توليد استفاده م 
يتواند
کاربرد داشته باشد :همچون سرعين ،جنس ما ّده :همچون گوشت محلي و ساير نشان هها که
هر کدام در هر چهار مرحله ،نشانه توسط شهروندان قرائت شده است و منجر به شک 
لگيري
يشود .شک 
معاني يا تأثرات در ذهن ايشان م 
لگيري معاني و تأثرات ،از شرايط خاص نشانه و
يخيزد .با اين حال ،عل 
يتواند در قرائت نشانه داشته باشد برم 
قراردادهايي که هر کس م 
يرغم
اين قراردادها از سوي نام خاص نشانه و داللت آن در مجموع م 
يتوان گفت پديد هاي شهري يا
نشان هاي شهري توليد شده است که در اين پژوهش ،هدف فهم تفسيري همين نشانه در حيات
ذهني شهروندان است .نشان هاي که با داشتن شرايط خاص خود ،در درون شهر قرائت م 
يشود.
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تجو از شهروندان اردبيل براي انجام مصاحبة عميق به کمک روش
تعداد  12مشارک 
نمون هگيري هدفمند انتخاب شدند .ميانگين سني مشارکت جويان  38سال است که جوانترين
آنها  22سال و مسنترين آنها  64سال سن داشت هاند .همة آنها از ظرايط عادي شهروندي
برخوردار بودند و مشکل خاصي نداشتند .هم هشان شاغل بودتد و در حين انجام کار و يا
حاشي ههاي اشتغال به کارشان مورد مصاحبه قرار گرفتند .يعني مصاحب هها در اوقات فراغت
و وق 
تهاي اضافي انجام نگرفته است و لذا مبين زندگي روزمرة شهروندان است%41.6 .
لشهروندان مشارک 
شغ 
تجو در مصاحبه ،آزاد و از نوع تجاري بوده است و  %58.4از آنها
شغل آزاد داشت هاند و يا کارمنداني بود هاند با مهار 
تهاي فني از جمله معلم و خياط .سطح سواد
مطلعين باال و حتي در مواردي هم که زير ديپلم بودند ،ميزان اطالعات عمومي مناسبي داشتند.
با اين حساب نيمي از آنها دارای تحصيالت دانشگاهي بودند .جدول زير توضيحات داده شده
را به صورت آماري نشان م 
يدهد.
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جدول  .1مشخصات جمعيتشناختي مشارکت جويان
متغيرها /ويژگيهاي جمعيت شناختي
مشارکتکنندگان در مصاحبه
توزيع سني

جنسيت
شغل
تحصيالت

ابعاد /مشخصه

آمارههاي توصيفي /فراواني و درصد

ميانگين

 38سال

حداقل

 22سال

تعداد
ميانه

 12نفر ()%100
 46سال

حداکثر

 64سال

زن

 3نفر ()%25

مرد

 9نفر ()%75

تجارتي

 5نفر ()%41.6

غير دانشگاهي

 6نفر ()%50

مهارتي

دانشگاهي

 7نفر ()%58.4
 6نفر ()%50

يافت هها حاکي از فرآيندهاي رمزگذاري و رمزگشايي نشانه از ديدگاه حيث التفاتي شهروندان

يدهد .در همين
است .پژوهش پديدارشناسانه ،فرآيند رمزگشايي از قرائت شهروندان را ارائه م 

اثنا ،رمزگذاري که توسط باورهاي شهروندي در اين شهر انجام گرفته است ،به اين دليل

تهاي رمزي اين نشانه
ناالذهان مردم اين شهر هستند ،به ارائ ه صور 
خگويان مبين بي 
که پاس 

توار ههاي
نرو رمزگان نهفته در اين نشانه ،از درون توجه و به نقل زيمل از عاد 
يپردازند .از اي 
م 

يشود .قرائت يا درک و دريافت نشان هها فرآيندي است که مردم در جريان
ذهني آنان دريافت م 

يدهند .پرسيدن از کارکرد نشانه بیانگر
برداشت خود از نشان ههاي موجود در متن شهر انجام م 

يگذارد از اينرو
تأويل مردم شهر از تأثيري است که نشانه در رفتار آنها در قبال قرائت نشانه م 

تهاي مردم پس
يگويند .برداش 
خهایشان از برداشت عملي خود از آن نشانه م 
مردم شهر در پاس 

از طبق هبندي به اين صورت درآمد که در آن تداعي اين واژه بخشي اصلي و بخشي پيراموني را

شاملشد که بخش اعظمي از داد ههاي حاصل از تفسير ب هطور متمرکز به ارائه تصويري ذهني

يشود ،توجهي است که
از نشانه اشاره دارد .در اين فرآيند ،آنچه ب هطور پراکنده به آن اشاره م 

يسازد .پرترة نهايي داد ههاي تفسيري حاصل از مصاحبه با
نرا م 
قصة مرکزي تفاسير مردم آ 

مردم گوياي اين بود که:

بنظر آدم
ديدن نشانة سبالن ،از جهت توجه عمومي و شهرت واالي سبالن ،موجب جل 

نرو
يشود .از اي 
مبستگي با مردم تداعي م 
شهاي مشترک و ه 
يشود .چرا که به وسیلة آن ارز 
م 
شهاي جغرافيايي منطقه باشد.
يتواند موجب رغبت انسان به معرفي کاالها گردد و يادآور ارز 
م 

اما از اين جهت که فرهنگ واالي آن با مصرف کااليي عجين شده است ،نا مهاي تکراري
يشود.
موجب اشباع و از دست رفتن ارزش آن م 

تجويان در پژوهش ،تعبير آنان از خود واژه اشار هاي به جغرافياي
در بخشي از اشارة مشارک 

ويژة سرزمين آنان است و از اين حيث اين واژه برايشان ارزشمند است .مناقشات زيادي بر
روي نوع تلفظ آن وجود دارد .برخي اذعان داشتند که حتم ًا بايد نام اصيل اين واژه که ساواالن

يگردد ،نامي جديد و فارسي شدة آن است .آنان اين
است ،تلفظ گردد و آنچه اکنون استعمال م 

نرو تفسير آنان
يدهند؛ از اي 
گخود مورد تعبير قرار م 
واژه را ب هعنوان جزئي از وجود و فرهن 

يتواند گوياي توجه ويژة آنان به اين
مبستگي ،اقناع مشتري و حتي استفادة بهينه از آن م 
از ه 
يگفتند:
واژه باشد .آنها م 

يتوان
سبالن نام نيک است و پايدار و استوار است يعني نام خوبي است .نام ديگري هم م 

يکند...؛ بر روي من سبالن و
گذاشت و اسم خوبي است .نه هر چيزي خودش را عيان م 

ساواالن هم حتي تأثير دارد .نماد بزرگي است و کسي نيست که آن را نشناسد .در منطقه نوعي

یشوند احساس
الهایی که با این نام خوانده م 
يکند و مردم نسبت به آن کا 
وحدت ايجاد م 

يآيد
یکنند...؛ شايد از اين به بعد هم تأثير بيشتري بر جاي بگذارد .در شهر غريبه م 
مبستگي م 
ه
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يکند .خامه در همة شه رها هست اما آن را با نام
و کاالي معمولي را با نام سبالن خريداری م 
يدهند.
اردبيل مورد استفاده قرار م 

ياست که مردم از
تهايي بيان 
از سويي ديگر ،فرآيند به کاربستن رمز در اين نشانه ،صور 

يبرند .باورهاي التفاتي مردم از يک
سها و باورهاي خود در کاربست اين واژه به کار م 
احسا 

نرو بخشي از
لگيري اين فرآيند به صورت آزمايشي ايجاد گردد .از اي 
يتواند با شک 
فرآيند م 
تجويان با اين فرآيند و ايجاد شرايط آزمايشگاهي در جريان
مصاحبه به ر ود ررو کردن مشارک 

نکه بر
ايجاد شرايط ذهنيِ ساختن نشانه اختصاص يافت .از آنان پرسيده شد که "ضرورت اي 

کنوازي سبالن در عمق قلب مردم دارد .اين
خها نشان از ت 
سبالن تأکيد شود چيست؟" .پاس 

يادعاي آن در ذهن مردم ،در يک تجربة ارتباطي در شهر خود را
يرغم برداشت ب 
نشانه عل 

يگيرد به اين شکل است:
يکند .بر اين اساس پرتر هاي که از آن شکل م 
خاص و ويژه معرفي م 
يهمتا است که فقط
شمند و طبيعتي ب 
سبالن مظهر يک زيبايي وصف ناشدني ،نمادي ارز 
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در اين منطقه وجود دارد .در عين حال براي شهروندان همچون اسطور هاي است که بيا نگر

شهايي مقدس است.
احساسات عاطفي و ادراکات وجودي است و يا تداعي کننده ارز 

اين سه حالتي که يک نشانه دارد ،اشاره به اين امر دارد که نشانه توسط مردمي که آن را

يتوان
شهاي آنان دارد .به اين صورت م 
خلق کرد هاند ،ارتباط زيادي با عواطف ،وجود و ارز 
تهاي قيد شده
گفت توجه مردم در به کار گرفتن اين نشانه در متن شهر ،از توج هشان به ساح 

يکنند و بيان عاطفي خود را
از اين نشانه حکایت دارد .آنها از طريق اين نشانه ،ابراز وجود م 

يگيرند .همانطور که پيشتر به موضوع ه مبستگي اشاره شد ،مردم ،شهروندان ديگر و
به کار م 
يکنند:
فشان با خود همراه م 
شها ،تعلقات و عواط 
مشتريانشان را از طريق اشتراک ارز 

توجه به سبالن به اين دليل مهم است که همتا و نمون هاي ندارد و از لحاظ زيبايي از ساير

يشود ....؛ قدر زر ،زرگر شناسد ،قدر گوهر گوهري ...من
کو ههايي که در تلويزيون نشان داده م 

يورزم...؛ سبالن کوهي مقدس هم هست .در زما نهاي قديم حتي به
خودم به سبالن عشق م 
يخوردند...؛ وجود آن مهم است .در شه رهاي ديگر به خاطر اثري که در غرور
سبالن قسم م 
يرسد ،اردبيل به ذهن مردم گوشه و کنار
آدم دارد مهم است...؛ نمادي است که وقتي به ذهن م 

يرسد وجود آن برای مردم این منطقه نوعی خوشبختي است .فرزند سبالن ،پسر سبالن...؛
م 

یتوانند در مشکالت زندگي کم نياورند...؛ استوار
مقاومت براي زندگي! به واسطه این آنها م 
بايستند و در برابر مشکالت صبر داشته باشند.

توار ههايي
فهايي که از هر کدام از فرآيندهاي ذهني و عاد 
پرترة هر دو قسمت و توصي 

که مردم در جريان زندگي شهري از اين نشانه دارند چنانکه توصيف شد ،در جدول  2نيز قابل

مشاهده است.

جدول  .2پرتره توصيف شهروندان از باورهاي ذهني

درباره نشانه و خوانش آنها از همان نشانه در بافت شهر
-

خوانش :معنای دوم

رمزگان :معنای اول

ديدن نشانة سبالن ،از جهت توجه عمومي و
سبالن مظهر يک زيبايي وصف ناشدني،
پرتره نهايي پاسخها

نمادي ارزشمند و طبيعتي بيهمتا است که

فقط در اين منطقه وجود دارد .در عين حال
براي شهروندان همچون اسطورهاي است که
بيانگر احساسات عاطفي و ادراکات وجودي
يا تداعي تاريخي ارزشهايي مقدس است.

شهرت واالي سبالن ،موجب جلب نظر آدم

ميشود .چراکه تداعی کننده ارزشهاي مشترک
و همبستگي با مردم است .از اينرو ميتواند

موجب رغبت آدم به معرفي کاالها شود و
يادآور ارزشهاي جغرافيايي منطقه باشد .اما از

اين جهت که فرهنگ واالي آن با مصرف کااليي
عجين شده است ،نامهاي تکراري موجب اشباع

و از دست رفتن ارزش آن ميشود.

پس از تحليل و تفسيرهاي انجام شده براي هر يک از مصاديق رمزگانی موجود در نشان هها و

خگويان بود (الگوي
مرحله خوانش آن توسط شهروندان ،مقال ههاي صريح که مورد تأکيد همه پاس 

يشد،
زباني) به همراه سه مقولة دوم (مابعد زبان) که ب هعنوان شالودة اين مقوله مرکزي عنوان م 
برآورد گرديد .براي سهولت تحليل اين مقول هها ،خالصه آنها در جدول زير ارائه گريده است:
جدول  .3مقول ههاي مربوط به ساختار رمزي سبالن به صورت داللت و بياني
رمزگان

خوانش

الگوي زباني رمز

ارزشمند ،زيبا ،بيهمتا

شناخت و همبستگي جمعي

الگوهاي مابعد زباني

قدسي

ارزش

وجودي

اشباع

حسي

ترغيب
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يشود ،مقول ههاي مشابه به صورت روب هرو گذارده شده است
در جدول  3چنانکه مشاهده م 
خها نيز از طريق خالص هسازي تفاسير شهروندان که از الگوي موستاکاس در
مر 
مچنين ني 
وه
طبق هبندي و خوش هبندي اين تحليل استفاده شده است ،به دست آمده است .بايد گفت مقوالت
دوم يا الگوهاي مابعد زباني که بر اساس رابطة حسي ،قدسي و وجودي در توليد رمز به کار بسته
شمدارانه و اشباع از
تهاي جاذب هاي (ترغيب) ،ارز 
شده است ،در برداشت مردم از آنها ،به صور 
خود دريافت شده است و اين الگوها چندان تفاوتي با الگوهاي واگذارشده به نشانه ندارد .در
یشود و آن صحت بين االذهاني بودن نتايج بدست
اينجا چالشي براي اعتبار پژوهش مطرح م 
تهاي ايدئولوژي و خواندن آن است.
آمده از دو مرحله کاشت و برداشت رمزگان و يا ساح 
بايد گفت اين الگوها از طريق سوأ لهاي عميق و سوأ لهاي مختلف در دو مرحله از شهروندان
به عمل آمد و انتخاب اين افراد نيز از طريق استراتژي نمون هگيري مبني بر ناآشنا بودن با محقق،
داشتن رابطة تجاري و ه مچنين نداشتن صفات خاص و نخب هگري افراد در اين موضوع م دنظر
خها در فرآيند طبق هبندي یکديگر را تکميل و اشباع نمودند .به اين صورت که
بوده است و پاس 
ارتباط د وب هدو در فرآيندهاي رمزگذاري و رمزگشايي ميان افراد وجود نداشته است.
نتيجهگیری

يشود که در مصاديق عيني و
توار ههايي م 
يگويد فرهنگ مدرن شهري سرشار از عاد 
زيمل م 
تهاي مردم از نشان ههاي
ذهني آن وجود دارد .هم فرآيند رمزگانی نشانة "سبالن" و هم برداش 
يتر مورد سوأل قرار گرفت( .سوأل )2آنچه از
توليدي از آن در شهر در جريان يک پژوهش کل 
مشاهدات میدانی حاصل شد ،نشان هها در چهار سطح چش مانداز ،دال استعاره و مجاز در شهر
تهایی هستند که
تهای پیچیده از نشانه اشیاء یا عینی 
یتوان گفت این صور 
نمادین شد هاند که م 
یآیند .پرسيدن از باور به اين عينيات
ب هعنوان ابزارهای فرهنگی تولید کاال یا فضا به حساب م 
نشان
ثالتفاتي آنان به حيات ذه 
تواره مردم از طريق پژوهش پديدارشناسانه و از حي 
و از عاد 
يتوان گفت نشان هها
ميسر شد( .سوأل )3با توجه به تفاسير موجود از يافت ههاي پژوهش ،م 
تکنندگان اين نشان هها از طريق درک و دريافت ایدئولوژی یا
فرآيندي ارتباطي دارند و قرائ 
يکنند .به اين صورت که توليد اين نشان هها
رمزگان نشان هها با توليد کنندگان آنها رابطه برقرار م 
يگويد ،همچون رابطة احساسي ،قداست
از طريق رمزهاي پنهان که بارت به آن مابعد زبان م 
يهمتايي اين نشانه پنهان شود ،از
يتواند در پشت اشاره به ارزشمندي ،زيبايي و ب 
و وجودي م 

طريق داللت اين نشانه به ه مبستگي ،مردم را به سمت منويات توليدکنندگان نشانه ترغيب کند،

شها ،خدمات يا کاالي آنان را با ارزش قل مداد کند و ايشان را از احساس وجود اين نشانه
ارز 
1
به اشباعرساند  .بر مبناي مدل تحليلي استوارت هال ،در اين حالت ،نشانه به همان صورت
يشود ،استنباط م 
که از طريق مردم شهر توليد م 
يشود و رمزگان اگرچه به صورت پنهان به کار
رفته است ،اما در نهايت مردمي که در اين شهر هستند ،عمدت ًا در اين رمزگان مستحيل شد هاند.
(سوأل )4بايد گفت شهر سيستم بست هاي از صور 
تهاي بياني نشانه را در خود دارد
همانطور که مردم اذعان کرد هاند اين نشانه در قال 
بهاي پنهان "وجودي ،قدسي و احساسي" از
طريق بياني زيباشناسانه در بافت شهر قرار گرفته است .در واقع اگر از کسي بپرسيد چرا اين نام
را استفاده م 
يکند ،خواهد گفت چون زيباست ،اما دليل واقعي ايشان ابراز وجود ،قصد تقدس
از طريق اين نام و احساسات عاطفي است .آنها مجددا ً برداشتي مشابه همين صور 
تهاي
مبستگي م 
بياني در قرائت از نشان هها دارند .چيزي که به ظاهر احساس ه 
ينمايد اما در واقع

تهاي مشابه به وجود ،تقدس و عواطف يعني به ترتيب اشباع از سبالن ،ارزش دادن به
صور 
آن و ميل و رغبت به انس گرفتن با اين نشانه يا عادت به آن و در واقع ارتباط نمادين با متني
که نشانه در آن موجود است ،مقول ههاي اصلي نشانه است .اما اين مقول هها يا به تعبير روالن

يدهد .به اين صورت که
تهاي بياني نشانه در شهر يک سيستم بست هاي را تشکيل م 
بارت صور 
رمزپردازي از يک مقوله ملزم به برداشت همين رمز نيست و مردم از اين سه مقوله آزا دهستند
هر کدام را برداشت کنند .آنها با وجهي از نشانه در سيالني از وجوه پنهاني آن قرار دارند.
نهایی در شهر از طریق نشانه م 
(سوأل )5گفتما 
یتواند ب هعنوان روح فضای شهری وجود
يتواند القاء هويت کند .از اينرو سيستم نشان ههاي شهر م 
داشته باشد .نشانه م 
يتواند همچون
روح مردم و يا اساس خيال آنها باشد .به همين ترتيب نشان هها اعم از اينکه مربوط به سبالن
باشند يا هر ذات ديگري از داللت ،م 
يتواند برخاسته از يک رمزگان اوليه باشد( .سوأل )1اما
در خصوص فرهنگ و رمزگان شهری سبالن ،همانطور که لوئيس ممفورد طبيعت را گ مشدة
فرهنگ مدرن شهري م 
يداند ،بايد گفت روح فرهنگ شهری اردبیل همچون هویت ،ه مبستگی
و معنویات مردم ،از طریق اتکاء به چش ماندازی از طبیعت با نشان هو نظام ارجاعات دال سبالن
در متن شهر که سرشار از نظا مهاي نشان هاي پيچيده است ،جاي گرفتهاست.

 .1در اينجا بايد بگويم آن پديدهاي که زيمل به آن بالز ميگويد ميتواند در اين پديده هم مشاهده شود .مردم از ديدن بيش
از حد اين نشانه عليرغم احساس خوشحالي ،گاه دچار حالت اشباع و بالز ميشوند .تکرار و مداومت در اين نشانه ،تداعي
پيدرپي اين نشانه از وجود کوهي که از قضا در خود شهر قابل رويت است و همچنين از توليد نشانهها ،خدمات و کاالهايي
که بيش از اندازه خود را به اين نام پيوند ميزنند ميتواند موجب اين حالت شود .بهتر است بگويم اين حالتي که در اقتصاد
پولي هست و موجب بالز ميشود ،در نشانهها و بخصوص نشانههايي که در خدمت همين اقتصاد پولي قرار ميگيرد نيز
اين کار را انجام ميدهد (زيمل.)59 :1372 ،

فصلنامهعلمی-پژوهشی

79

خوانش معنای
سبالن در ساحت...

کتابنامه

اباذری ،یوسف ،)1389( .خرد جامع هشناسی ،چاپ سوم ،تهران :طرح نو.

شهاي پژوهش کيفي در علو م اجتماعي( ،مترجم :احمد پورحمد و
استربرگ ،کريستينجي ،)1384( .رو 

علي شماعي) ،چاپ اول ،یزد :دانشگاه يزد.

شهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم انساني ،قـــم:
ايمان ،محمدتقي ،)1387( .مباني پارادايمي رو 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

بارت ،روالن« ،)1380( .برج ايفل» ،ارغنون( ،مترجم :یوسف اباذری) ،شماره  ،19صص.31- 44

بارت ،روالن« ،)1386( .اسطوره در زمان حاضر» ،ارغنون ،شماره  ،18صص .85-136
پرتوي ،پروين ،)1392( .پديدارشناسي مکان ،چاپ دوم ،تهران :فرهنگستان هنر.

پالمناتز ،جان پتروف ،)1389( .ايدئولوژي( ،مترجم :عزتاهلل فوالدوند) ،چاپ سوم ،تهران :علمي فرهنگي.
لهاي شهري( ،مترجم:
تانکيس ،فرن ،)1388( .فضا ،شهر و نظريه اجتماعي :مناسبات اجتماعي و شک 

حميدرضا پارسي و آرزو افالطوني) ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه تهران.

چندلر دانیل  )1387(.مبانی نشانه شناسی ،ترجمه :مهدی پارسا ،تهران ،انتشارات سوره مهر (.پژوهشکده

فصلنامهعلمی-پژوهشی

80

دوره ششم
شماره 4
زمستان 1392

فرهنگ و هنر اسالمی)( ،چاپ دوم)

شنامه
خاني ،حامد و فرهنگ مهروش« ،)1385( .جايگاه نمادين كوه رضوي در فرهنگ اسالمي» ،پژوه 
قرآن و حديث ،شماره  ،1صص .131-142
دولفوس اوليويه  ،)1374(.فضاي جغرافيايي .ناشر  :نشر نيكا ،مشهد.

زندي بهمن ،سمايي سيدمهدي و شهبازي مسعود« ،)1390( .بررسي زبانشناختي خودرو نوشتههاي تهران

و اردبيل» ،تحقيقات فرهنگي ایران ،شماره  ،4صص .185-206

زيتيلن ،ايروينگ ام ،تيرياکيان ادوارد و ديگران ،)1381( .آينده بنيا نگذاران جامع هشناسي( ،مترجم:

غالمعباس توسلي) ،چاپ دوم ،تهران :قومس.

زيمل ،گئورگ« ،)1372( .كالنشهر و حيات ذهني» ،نام هعلو ماجتماعي( ،مترجم :يوسفعلي اباذري)،

شماره ، 3صص 53-66

ساوج ،مايک و وارد آلن ،)1387( .جامع هشناسي شهري( ،مترجم :ابوالقاسم پوررضا) ،چاپ ششم ،تهران :سمت.

عقيلي ،سيدوحيد و احمدي علی« ،)1390( .نشانهشناسي چشماندازهاي فرهنگي راهبردي مفهومي در

جغرافياي فرهنگي» ،جغرافيايي سرزمين علمي پژوهشي ،شماره  ،29صص .1-10

فياض ابراهيم ،سرافراز حسين و احمدي علي« ،)1390( .نشانهشناسي چشماندازهاي فرهنگي در جغرافياي

فرهنگي؛ راهبردي براي فهم و کشف معنا» ،تحقيقات فرهنگي ایران ،شماره  ،4صص .91-116

كاستلز ،مانوئل ،)1380( .عصر اطالعات اقتصاد جامعه و فرهنگ ،جلد ( ،1مترجم :احمد عقيليان و افشين

خاكباز) ،چاپ دوم ،تهران :طرح نو.

كامران ،افسانه« ،)1386( .نشانهشناسي تبليغات شهري در ايران (با تأكيد بر بيلبوردهاي شهر تهران)» ،انجمن
ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،شماره ، 8صص 305-344

،») «بررسي ديوارنگاري معاصر تهران (قبل و بعد از انقالب،)1387( . اصغر و رويان سميرا،كفشچيانمقدم

.103-114  صص،33 شماره،هنرهاي زيبا

 تحقيقات،» «شهر نشاندار به مثابه شهر زمينهگرا،)1389( . سعيده زرآبادي زهرا السادات، حميد،ماجدي
.1-22  صص،3 شماره،فرهنگي ايران
. جامعهشناسان: تهران، چاپ دوم،1  جلد، ضد روش،)1389( . احمد،محمدپور
- هايدگر و سرچشمههاي تاريخي: «تجلي وجدان تاريخي در بوم،)1381( . جهانگير،معيني علمداري

.7-28  صص،14  شماره، مطالعات ملي،»مکاني هويت

: تهران، چاپ دوم، نگاهی به پدیدارشناسی و فلسف ههای هست بودن،)1387( . روژه و ژان وال،ورنو

.خوارزمی

. انتشارات تلخون، تهران، چاپ اول،) (ترجمه نيما ملک مهدي، رمزگذاري و رمزگشايي،)138.2(  استوارت،هال

. ققنوس: تهران، چاپ چهارم، هستی و زمان،)1390( . مارتین،هایدگر

،» «هويت فضايي و شهر از ديدگاه دانش جغرافيا،)1387( .یونس كاوياني و ارسطو ياري، محمود،يزداني

.12-19 ، 49 شماره،شهرنگار

پژوهشی-فصلنامهعلمی

81

خوانش معنای
...سبالن در ساحت

Elliott, Anthony (2003) The Routledge Companion to Social Theory, Landan
and New York, Routladge.
Delantey, Gerard (1006) Contemporary European Social Theory, London and
New York, Routladge
Dillon, Mishele (2011) Introdoction to Sociological Theory, Singapore, Wileyblakwell, 2th Pub.
Dabbous, Yasmine, Khaled Nasser, Farah Dabbous (2010) Across the Bridge
of Death the Cultur of Martyrdom in Lebonan 1960s 1980s, International Journal
of Cultural Studies (sage) 13(6).
Passmore, jahn (1968) A Handred Years of Philosophy, Australia, Penguian
book, 2 th edition.
Ritzer, George, Barry Smart (2003) Handbook of Social Theory, Landan and
New York, Sage Publications.
Turner, Graeme (2010) British Cultural Studies, London and New York,
Routladge, 4th Pub.
Neuman, W.Lowrence (1997) Social Research Methods: Qualitative and
Quantitative Approches, Boston, Allyan & Becon, 3th edd.

