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Background: Human is a social creature that needs interaction and relationship with others, hence 
he needs some spaces for presence. The quality of such a presence depends on the meaningfulness of 
the space and consequently on the place creation. Places find their meanings based on the events 
taking place there. This is why the place is defined as a part of the space that is specified by the social 
relationships with their own meanings and values. Place making encourages people to consider the 
public spaces as the heart of their society and reimagine or rebuild it. 
Objectives: This research attempted to make Rasht public spaces more meaningful through the 
social activities and events and hence to promote such spaces to places. 
Methodology: It was a qualitative research based on the phenomenological approach. The related 
phenomenon, i.e. the conducted events at the central pedestrian district of Rasht during the spring 
2017 up to the spring 2019 were scrutinized based on the real experience of being and confronting 
with the places extracted from the in-depth interviews. 
Results: The results led to a hierarchical model of meaningfulness of events for place making among 
the audiences of the events and the urban space management. The “cause of presence” is the 
minimum setting for the meaningfulness of the place making among the citizens, while the urban 
space management plays the most important role in paving the way. The higher degree of 
meaningfulness belongs to the “pleasure of the presence”. Although the role of the urban space 
management is not so prominent, however, the quality, type and degree of companionship are still 
the responsibility of the urban space management. The factor of “degree of effective participation in 
the event” creates a more meaningful and higher degree of place making. 
Conclusion: The most meaningful degree of place making for an event is the “degree of advancement 
of the event space”. At this level, the audiences show their own creativity and ability to the public and 
hence they gain a deeper self-scrutiny. 

Highlights: 
The places get meaning based on the events taking place there. Social events are one of the most important 
contexts for the place making and the quality and way of audiences’ participation in the events can be 
fulfilled with the different degrees of place making. 
The cause of presence in the event, the degree of pleasure of presence, the degree of effective participation in 
the event and the degree of advancement of the event space constitute the hierarchical degrees of the event 
meaningfulness of the place creation by the audience. 

 
1 This paper has been extracted from the PhD thesis on “explaining the role of the social activities and events in creating the  urban places 
(case study: Rasht city’s public spaces)”, which was written by Narjes Mahjoob Jalāli at Islāmic Āzād University (Najafābād Branch) under the 
supervision of Dr. Mehrnāz Molavai and Dr. Amirhosein Shabāni and the advisory of Dr. Elhām Nāzemi. 
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فضای شهری، رویداد،  ها:ید واژهکل
 معنا، مکان

فضاهایی برای  سان نیازمندانسان موجودی اجتماعی و دارای نیاز به تعامل و برقراری ارتباط با دیگران است و بدینبیان مسأله: 

که در آنها روی  ه وقایعیها بر پایباشد. مکانحضور است. کیفیت این حضور وابسته به معنایابی فضا و به تبع آن آفرینش مکان می
ای دوباره یابند. آفرینش مکان به مردم این حس را القا می کند تا فصاهای عمومی را به عنوان قلب هر جامعهمی دهد معنا می

 متصور شوند یا دوباره بسازند.

می شهر رشت را معنادارتر ها و رویدادهای اجتماعی، فضاهای عموپژوهش حاضر در پی آن بوده تا بتوان از طریق فعالیت هدف:

 نمود تا اینگونه فضاها به مکان ارتقا یابند.

 روش این پژوهش از نوع کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه بوده و پدیده مورد نظر یعنی رویدادهای برپا شده در بافت پیاده روش:

های مواجهه مردم با مکان از طریق مصاحبه، بر اساس تجربه حضور و 1131تا بهار  1130مرکزی شهر رشت در بازه زمانی بهار 
 عمیق، مورد بررسی قرار گرفته است.

مراتبی معناپذیری رویدادها برای آفرینش مکان را در دو طیف مخاطبان و مدیریت فضای نتایج حاصله، الگوی سلسله: هایافته

مکان از سوی شهروندان است که در مقابل به حداقل زمینه معناپذیری برای آفرینش « بهانه حضور»شهری ارائه نموده است. 
درجه باالتر « میزان لذت بردن از حضور»نماید. منظور بسترسازی این عامل، مدیریت فضای شهری بیشترین نقش را ایفا می

 سازی، همچنانهمراه میزان و اجرا نوع کیفیت، شود، امامی تررنگکم فضایی در این مرتبه مدیریت نقش معناپذیری است. اگرچه
 آفرینش از باالتری و معنادارتر درجه« میزان مشارکت مؤثر در رویداد»آید. در این روند سلسله مراتبی، می حساب از وظایف آن به

 نماید.می ایجاد را مکان

ین مرحله مخاطبان است. در ا« فضای رویدادبری میزان پیش»معناپذیرترین مرتبه آفرینش مکان در یک رویداد، : گیرینتیجه

 یابند.  تری دست میعمیقخودشناسی های خود در پیشگاه دیدگان عموم، به با نمایش میزان خالقیت و توانایی

 نکات برجسته:
مؤثرترین بسترهای آفرینش مکان بوده و نحوه  از دادهایرومکان ها بر پایه وقایعی که در آنها روی می دهد معنا می یابند. برپایی 

 .از سوی آن ها با درجات متفاوت معناداری محقق گردد تواند در آفرینش مکانفیت مشارکت مخاطبان در این رویدادها میو کی
مراتبی ، درجات سلسلهفضای رویدادبری بهانه حضور در رویداد، میزان لذت بردن از حضور، میزان مشارکت مؤثر و میزان پیش 

  از سوی مخاطبان را تشکیل می دهند.معناپذیری رویداد برای آفرینش مکان 

 
می باشد که  "های شهری )نمونه موردی: فضاهای عمومی شهر رشت(ها و رویدادهای اجتماعی در آفرینش مکانتبیین نقش فعالیت"دکتری با عنوان مقاله حاضر مستخرج از رساله  1

 ام ناظمی نگارش شده است.الهتوسط نرجس محجوب جاللی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد با راهنمایی دکتر مهرناز مولوی و دکتر امیرحسین شبانی و مشاوره دکتر 

 فضاهای در رویدادها برپایی با مکان معناپذیری مراتبیسلسله الگوی(. 1133. )الهام ،ناظمی و امیرحسین ،شبانی ،مهرناز ،مولوی ،نرجس ،جاللی محجوب رجاع به این مقاله:ا

 doi: 10.22124/upk.2020.14490.1295 111-111(، 1)4، شهرسازیدانش . (رشت شهر مرکزی محدوده پیاده بافت: موردی مطالعه) شهری عمومی
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 1111بهار  ،113-111، 1شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

 بیان مسأله
ده و به و زندگی کرکالبدی و اجتماعی که مردمی که در آنها کار  نظیربیائماً در حال تغییر، با مناظر هایی هستند دشهرها پدیده

ه مکان هایی که در آورد، به تعامل بین مردم و محیط پدید میبخشند. نیرویی کردازند به آنها حیات و پویایی میپجشن و سرور می
های اجتماعی آگاه بود که چگونه مناسبات و کنشباید  .(9002، 1گیلهمو  دیکسونبراون، ) دهدکنیم ارزش و هویت میزندگی میآنها 

 ،9س)ژیلنیت کندمی گیرد، عملمره خود از آن بهره میبر روی فضایی که انسان ساکن و اشغال نموده است و در زندگی روز -و -در
 عنوان به دیبا شهر متنوع یهافرکانس و دامنه .گیردشکل می هامکان و یشهر یفضاها با تعامل دنیفرآ حول شهر تجربه. (9002

 فضا نیا در ما زمان اما م،یانکرده تجربه را فضا خود ما که شود استدالل است ممکن .شوند گرفته نظر در تجربه یدیکل یهالفهؤم
و فضاهای عمومی می توانند حس  است یشهر طیمح ریثأتتحتمحسوسی به طرق نا ما یزندگ (.9012، 1)آنتچاک سپری می گردد

 را احساسات نیا که یعناصر از یاریبس است، یذهن مکان کخوب بودن را حمایت کنند یا کاهش دهند. اگرچه تجربه هر فرد از ی
  (.9011)فضاهای عمومی،  دارند حضور یشهر طیمح در کنندیم جادیا

از مفاهیم طراحی شهری که معمول و شایع شده، آفرینش مکان است. آفرینش مکان در طول زمان سال گذشته یکی  90در طول 
 های عالیست. ایده ساخت مکاناهداف مختلفی داشته است اما در اصل آن همواره از بازگشت فضای عمومی به مردم حمایت کرده ا

مروز، در ابه عنوان مکانی برای تجارت و پهنه گفتمان تا به و با مقیاس انسانی موضوع جدیدی نیست، از آگورای یونان با نقشش 
یعی که اها بر پایه وقاند. مکانفرهنگ جوامع محلی را منعکس کرده های عمومی نیازها وهای انسانی، مکانتاریخ طوالنی سکونتگاه

یف شود، تعرروابط اجتماعی مشخص مییابند. به همین دلیل مکان را قسمتی از فضا که به وسیله دهد معنا میدر آنها روی می
ستند، کننده نیازهای زودگذر انسان هدیل آن به فضاهایی که تنها برطرفهای عمومی شهری و تبکنند. روند نزولی کیفیت عرصهمی

ا از دست رها بودند، هویت متعالی خود ها که زمانی بستر تحقق نیازهای فیزیکی، اجتماعی و معنوی انسانعرصهموجب شده تا این 
 فعال تبدیل گردند. داده و به بستری غیر

های عمومی )نه صرفاً فضاهای عمومی( به منظور حضور ر ارتباط با شهر رشت، کمبود مکانترین دغدغه نگارندگان دمهم
ندگی سب برای زشهروندان، گفتگو، تعامالت اجتماعی، گذراندن اوقات تنهایی و فراغت و در کل نبود شرایط مساعد و امکانات منا
ضروری به  زهایشهری است. تا جایی که فضاهای شهری این شهر و البته بسیاری دیگر از شهرها تنها با نقش ارتباطی و تأمین نیا

 های اختیاری و اجتماعی در این فضاها به قدری کم است که مردم اینت به منظور فعالیتدهند. میزان مراجعاحیات خود ادامه می
های الیتفع تر و آن هم بیشتر برایهای زمانی کوتاهها در فاصلهتر ندانسته و در نتیجه توقفیی برای حضور طوالنیفضاها را جا

 به نیازهای انسانی وهای اخیر اقداماتی در شهر رشت در راستای توجه البته باید اذعان نمود که در سالگیرد. ضروری صورت می
در کنار مجموعه میدان شهرداری  الهدی، امام خمینی و سعدیهای علمراه سازی خیابانههای عمومی همچون پیادآفرینش مکان

... صورت گرفته است که مسلماً اقدام رو به جلویی در راستای حضور شهروندان در شهر، افزایش تعامالت اجتماعی و در نتیجه و
أسفانه این اقدامات و تفکرات در این راستا قائم به شخص باشد. اما متکالبدی با رویکرد آفرینش مکان می -ایجاد بستر فضایی

و  باشدمیهای عمومی، عموماً رویکردی صرفاً کالبدی ینکه رویکرد مدیران شهری به مکانمدیریت شهری بوده و در عین حال ا
مورد توجه قرار  های شهری موضوعی است که کمتریعنی ارتقاء فضاهای شهری به مکانمعنادار نمودن فضاهای عمومی شهری 

ها و رویدادهای اجتماعی، فضاهای عمومی شهر رشت را هدف است که بتوان از طریق فعالیتگرفته است. این تحقیق به دنبال این 
اهای عمومی ی که فضها و رویدادهایحال سؤال اصلی اینجاست که فعالیتمعنادارتر نموده و اینگونه این فضاها به مکان ارتقا یابند. 

هایی که آن فضا را برای افراد حاضر خاطره انگیز می نمایند و هایی دارند؟  فعالیتتوانند معنادار نمایند، چه ویژگیشت را میشهر ر
ضا تبدیل به مکان اینگونه آن فگردد و کنند و برایشان معنادار میآن دلبستگی پیدا میآنها بدین واسطه با فضا پیوند خورده، نسبت به 

  بیات افراد گوناگون از حضور در فضاهایی که به مکان بدل گشته اند، به چه شکل است؟گردد. تجرمی
 

                                                           
1 Brown, Dixon & Gillham, 2009 
2 Zieleniec, 2007 
3 Antchak, 2018 
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 و همکاران حجوب جاللیم/ ...مراتبی معناپذیری مکانالگوی سلسله

 مبانی نظری 

گیرد و آید، شکل میمختلف به وجود می ادوارفضای شهری یکی از عناصر ساخت فضایی شهر است که همراه با تاریخ ملت در 
 را تعامالت نیا که ابزاری است و مردم نیب تعامالت جهینت شهری یعموم یفضا(. 2، 1121شود )توسلی و بنیادی، دگرگون می

تند هس کنندهدیتولهم  و محصولآنها هم  هستند، کالبدی و یتماعهای اجپدیده یعموم یفضاها. از آنجایی که کندیم لیتسه
ا ر فضا  ی به هر حال ماشکل و نامحسوس است و نمی توان آن را آشکارا تعریف و کاوش نمود. ولفضا بی (.19، 9011، 1)اسمیت

فضا برای  .(9011، 9)کرسول نماییم. فضا همیشه با مفهوم مکان پیوند داشته و با آن اشتراکاتی دارداحساس کرده و آن را تعریف می
ری شهکاربرد عمومی فضاهای (. 2، 1221، 1)رلف شودهای خاص نشأت گرفته میآورد، اما معنی آن از مکانمیها بستر فراهم مکان

فضا دعوت کننده فعالیت  (.1121/ 1121 پاکزاد،باشد )نه معاشرت و امکان تردد میآوردن ارتباط و زمیایجاد آرامش، سرگرمی، فراهم
ها دهند، واقعهمی ها رخها و حادثهواقعه یابد،است که حیات مدنی در آن جریان میفضای شهری بستری  (.11، 1222، 1)توآن است

ها و ذهن محل انباشت خاطره گردند تا خاطره شکل گیردای تبدیل کرده و سبب میحیات مدنی را به حیات واقعه ی کههایو حادثه
  (.1122حبیبی, گردد )

 -توان بر اساس رویکردهای طراحی، اجتماعیفضاهای شهری، این فضاها را میهای متنوع بندیبا توجه به تعاریف و طبقه
گل و  ها.ها، میادین و پارکومی در شهرها عبارتند از: خیابانترین فضاهای عممهم بندی نمود.بقهسیاستی ط -اقتصادیفرهنگی و 

ی گاه، میدان ترافیکتفریحی، گردش شهر، میدان اصلی کنند: میدانبندی مینوع طبقه 1اهای شهری جدید را در ( فض9001) 1گمزو
  الف(. 9010، 1)نقل در کرمونا و میدان یادبود

 ا دعوت نمایدر و کاربری و تنوع کاربران استفاده تنوع کهفضایی  ،شناخت ریفراگ یفضا عنوان به توانیم را عمومی خوبی فضا
 یریگاندازه اتیاضیر ای اقتصاد با توانینم را آن ارزش .است کردن یباز و کار ،یزندگ یبرا یعموم یضاف (.91، 9011)اسمیت، 

بینیم، می ای باز و انتزاعیه فضا را گستره(. در حالی کایکلمب بوگوتا، سابق شهردار -2انریکه پنالوسا) شود احساس روح با دیبا آن .کرد
. اغلب (1221 ،مدنی پور) مکان بخشی از فضاست که به وسیله شخصی یا چیزی اشغال شده است و دارای بار معنایی و ارزشی است 

ز آغاز متمایتر است. هرآنچه به عنوان فضای نامکان دارای مفهومی انتزاعیسبت به معنای فضا و مکان درهم آمیخته است. فضا ن
ای ها ضرورتاً برای همه معنمکان  .شودهای خاص بدهیم، تبدیل به مکان میآن را بهتر بشناسیم و به آن ارزشکند آنگاه که ما می

 در این و شودیم گرفته نظر در "تیموقع" عنوان به ونی در بسیاری از متکل طور به مکان (.9001، 2)گوستافسون یکسانی ندارند
 عریفت )مکان به عنوان موقعیت(، دیدگاه این عمده کمبود شدن، جهانی اقتصاد به توجه با .دارد وجود مکان و فضا نیب یابهام راستا

 منجر "تیقعمو" عنوان به فقط مکان یبررساینکه  دوم. کنندمی تولید را مکان که است فرآیندهایی و هاشبکه مردم، بدون توجه به
 داشتند، نقش تیموقع یریگشکل در که یکنون موجود عوامل رگید عبارت به ای و هاتیموقع از "ریمس یوابستگ" گرفتن دهیناد به
 بافت به یدایز حد تا نجایا در تیموقع عنوان به آن یمعنا آن، یکیزیف شکل در مکان گرفتن نظر در رغمیعل نکه،یا سومو  شودیم

  (.9011و همکاران،  2)پانچولی شودیم محدود آن ییفضا
ها قابل مکان(. 9001)نقل در گوستافسون،  باشندها ذات وجودی نبوده و فرآیند میاینگونه استدالل می کند که مکان 10ماسی

ل بغیر قابلکه پدیده  ردم آن نیستمحیط کالبدی جدا از م. مکان از دیدگاه پدیدارشناسی (9011)کرسول،  باشنددرک و تجربه می
این پدیده به صورت ( 9011) 11به اعتقاد سیمونباشد. کننده مکان میتجربهنگرفته توسط فرد یا افراد تفکیک و عموماً مورد توجه قرار

کان و تجارب ریق آن یک ماز ط تازند کننده )زایشی( را به هم پیوند میفرآیندهای تولیدباشد که ارزشی، پیچیده و پویا میدنوعی، چن
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ها ها ایستا نیستند. برعکس، مکانمکان(. 11، 9011، 1)نقل در مانزو و دوین رایت مانندکرده و یا کمابیش باقی می و معانی آن تغییر

 دپیوسته در تعامل با اطرافشان تولید و بازتولید می شوند و بنابراین ممکن است که در طول زمان معانی جدیدی کسب نماین
های احساس شده هستند. وقتی فضا برای ما کامالً آشنا احساس شود، چنین فضایی به ها محل ارزشمکان (.9001)گوستافسون، 

توانند با القاء معنا های دسته جمعی میهای انفرادی و چه در قالب گروهمردم چه در قالب هویت (.1222)توآن،  مکان بدل شده است
 . (9002، 9دلو تیس )کرمونا کنند "هامکان"ل به آنها را تبدی "فضاها" به

ویت ها در هلبستگی دارند و اینکه چگونه مکانها به صورت شخصی دکه افراد به مکان به این موضوع توجه زیادی شده است
ت خود هویو استنتاج ها معنی می دهند، نیاز به کشف راجع به اینکه چرا مردم به مکان د. در واقع یکی از دالیلنمشارکت دار افراد

یات توانند از طریق تجربها میدراکی و ... را تجربه کنند. مکاننگری، خود اتوانند بازتاب، درونها، مردم میاست. از طریق برخی مکان
ین تجربیات اهای مرتبط با قال )حرکت( معنا پیدا کنند. مکانقابل توجه )ضربه روحی و از دست دادن( و از طریق تجربیات تغییر و انت

  (.9002، 1)سار دار شونددن یا مثبت بودن، معنیتوانند بدون توجه به منفی بومی
 جادیا حال، نیا با. است افراد عیجم یبرا مکان بودن معنادار یچگونگ دادن نشان مکان، یشناسروان در یاریبس مطالعات هدف

 یاقدام ا،معن جادیا .است وابسته جامعه کی یاعضا مشترک یهاتیفعال به که است یفرهنگ -یاجتماع دهیچیپ ندیفرآ کی معنا
 که مکان از نوع کی جادیا یبرا هم با جامعه کی یاعضا خاص، طور به و مشترک یهاتیفعال قیطر از آن در که است یاجتماع
هر یک  ذهن دربه تنهایی  فاًصر تواندینم هاآن بیترت و نظم جهینت در و هامکان یمعن .کنندیم عمل کند،یم جادیا مشترک حس

 مکانیبی از سوی دیگر (.9001، 1)آبرن و بارنز دیایب وجود به ناذها تعامل محصول عنوان به دیبا بلکه باشد، داشته وجود دافراز ا
  ف(.ال 9010)کرمونا،  باشدمی مکان از شدهمشتق معنای وجود عدم بلکه نیست، دقیق فیزیکی فرم نبود یا فعالیت عدم محصول

تا  کنددیدگاه رفتار و عمل به ما کمک میکند. اندیشیدن درباره مکان از ای ایجاد میههای ما چارچوب ویژمکان برای فعالیت
در حال  ی مردمهای عملی بدانیم که همیشه به واسطه کوششای جایگزین نماییم و مکان را جایهای خود را به صورت ریشهاندیشه

 هایفعالیت .(9011)کرسول،  سازدمی های اجتماعی آمادهعالیتشد. مکان شرایط ممکن را برای انجام فبادگرگونی و تحول می
 بازی، غولمش کودکان شامل هااین فعالیت .هستند وابسته عمومی فضاهای در دیگران حضور به که هستند هاییفعالیت اجتماعی

 رتباطاتا -اجتماعی ارتباطات ترینگسترده عنوان به -نهایت در و مختلف انواع از گروهی هایفعالیت مکالمه، و احوالپرسی سالم،
 مومیع فضاهای در را بهتری شرایط اختیاری و ضروری هایفعالیت که زمان هر .است دیگر صداهای شنیدن و دیدن یعنی منفعل،

 .(1221/9011)گل،  شوند می تقویت مستقیم غیر طور به اجتماعی هایفعالیت دهند، ارائه
بایست تعریف گردد که تعامالت مردم ها و رویدادهایی میفضا و روح بخشیدن به آن،  فعالیترسد برای فعال نمودن به نظر می

ی م     شده، در فضا و با فضا تعامل پیداها و رویدادهای واقع نقش بزند. مردم به واسطه فعالیت را افزایش دهد و خاطراتی را در اذهان
 ها و فضاهایی به وجود بیاوریم که در خاطره مردم ماندگار باشندبالدز می گوید باید بتوانیم مکانکه فرانسیس تی کنند. همانگونه

ت فشده، سطوح ارتباطی متفاوتی در فضا و با فضا شکل خواهد گرهای تعریفبسته به نوع و چگونگی فعالیت (.91، 9001، 1)تیبالدز
زی تأثیرات ذهنی متفاوتی به جای گذاشته و در نتیجه در میزان پیوند افراد با فضا و معنادار انگیکه بر این اساس به لحاظ خاطره

 نمودن فضا برایشان مؤثر خواهد بود.
 در یشتریب رویدادهای چراکه  است دالیلی نیترواضح از یکی نیا و کنند کیتحر را یعموم یفضاها تا دارند لیتما شهرها

 عنوان به یاندهیفزا طور به دادهایرو ،شهری ی وگردشگر مطالعات یط در (.12، 9011)اسمیت،  ودش یم اجرا شهر یعموم یفضاها
 آن در که کندیم فیتوص یبافندگ عنوان به را آفرینش مکان یااستعاره طور به (9001) 1ساک. اندشده یبررس مکان سازندگان

 دادهایرو نیابرابن .هستند خالق گاهیجا بافندگان و هستند تیواقع عناصر هانخ است، مکان کی ییایپو و ساختار یبافندگ دستگاه
( 9010)  2لتووری .هستند ایپو راتییتغ و دیجد یساختار طیشرا با دادیرو یهامکان به یشهر یفضاها مجدد یطراح به قادر
 فروش، یهاغرفه جمله از وادثح یبرا شدهساخته یکیزیف ساختار که ییجا کند،یم سهیمقا پیچیدگی کی با را یشهر یدادهایرو
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 و همکاران حجوب جاللیم/ ...مراتبی معناپذیری مکانالگوی سلسله

 رییتغ را آن تمیر و ساختار و داده کاهش را یعموم یفضا اسیمق حصارها و یموقت هایتوالت ،های نمایشصحنه ،هاغرفهسایر  
 کی روزمره ریتم های لیتحل و هیتجز و دیجد یمعان جادیا ،یعموم یفضاها از دیجد خوانش یبرا را ییهافرصت دادهایرو. دهدیم

می باشند که در فضاهای  دهی شدهسازمان های عموماًاز اتفاقات یا برنامهرویدادها آن دسته (. 9012)آنتچاک،  کنندیم جادیا شهر
عمومی و با اهدافی همچون سرگرمی، ایجاد تعامالت بیشتر انسانی، افزایش مهارت، کسب تجربه، گذران اوقات فراغت و ... با 

اپ، شهای متنوعی نظیر نشست، جلسه، گردهمایی، جشنواره، ورکفرهنگی و سازمانی و در قالبیحی، رویکردهای شخصی، تفر
می به تولید فضای عموگردند. در این میان سؤالی مطرح است؛ اینکه رویدادها چگونه ریزی و اجرا میمسابقه، کنسرت و ... برنامه

 :رندیگیم قرار ینیبازب مورد ریز بحث در صهخال طور به و ییشناسا یدیکل سمیمکان چهارکنند؟ شهری کمک می
 رحمانهیب سرعت از که دارد وجود مردم یبرا یکم یهافرصت و روندیم راه عیسر یلیخ مردم ،یفروشگاه یهاابانیخ شتریب در -1
 یبرا هاراه بستن نهچگو که کنندیم مشخص (9011) 1نیش و ونزیاست. دهند رییتغ را ابانیخ تمیر توانندیم دادهایرو .کنند یدور

  .انجامدیم "ترراحت و ترآرام رفتن راه" به یابانیخ یهاوالیفست یبرگزار
 شتریب ادافری ابانیخ یدادهایرو طول در .است تعامل کنند،یم دیتول را یعموم یفضا دادهایرو آن قیطر از که یزمیمکان نیدوم -9

 تعامل گریکدی با دایز احتمال به اما ستند،یبا است ممکن ای نند،یبنش است مکنم هاآن .کنندیم صحبت گریکدی با و کنندیم توقف
 .دهدیم شیافزا را چهره به چهره یبرخوردها شدهبسته یهاراهدر  هاوالیفست یبرگزار. کنندیم برقرار ارتباط و

 یور اتفاقات یوقت حال، نیا با .دهدیم نشان را مردم کنواختی انیجر یتجار ابانیخ معموالً .است چرخش سمیمکان نیسوم -1
 در آنها بزنند، قدم کار محل ای هامغازه از خارج و داخل در افراد نکهیا یجا به .ابندییم رییتغ و مختل هاانیجر نیا د،یآیم صحنه
  د.دهیم رییتغ را فضا احساس و ظاهر که یزیچ روند،یم راه مختلف یهاجهت
 یهاگروه (9019) 9کلگ و دروی گفته به .کنندیم کمک کنند،یم استفاده فضا از که یافراد نوع رییتغ به دادهایرو تینها در -1

 یهاگروه زا افراد و ورزش به عالقمندان مثال، یبرا: کنندیم دیبازد شوند،یم برگزار دادهایرو که یوقت زهیشانزل از متنوع و مختلف
   (.29-21، 9011سمیت، )ا آمد نخواهند طیشرا نیا ریغ در که یتیاقل

 پیشینه پژوهش
تر آن را است که منتظر هستی تا هرچه سریع از دیدگاه فرد کنت، مشاور ساخت نیویورک به معنای تبدیل مکانی آفرینش مکان

ز در آن مردم اسازی روشی است که مکان .(9011، 1مک دونالد)ایوانز و  خواهی همیشه در آن بمانیترک کنی به مکانی که می
کی )مک کنندبرای خودشان، یک حس مکان خلق می های عاطفه و مهربانی و مناظر مادیهای ارتباطی تبادل، شبکهطریق شبکه

کند تا فصاهای عمومی را به عنوان قلب هر جامعه دوباره متصور شوند به مردم این حس را القا می آفرینش مکان(. 9001، 1و بردی
برند، آفرینش مکان به یک روند همکاری به هایی که آنها از آن سهم میمودن ارتباط میان مردم و مکانی نیا دوباره بسازند. با قو

نکه تنها دهد. آفرینش مکان بیش از ایارزش قابل تسهیم رساند، رجوع می وسیله کسانی که بتوان قلمروی عمومی خود را به بیشینه
تماعی را که یک مکان را های فیزیکی، فرهنگی و اج، توجه ویژه به هویتخالق کاربری طراحی شهری را ارتقاء دهد، الگوهای

برای  از مردم درباره اینکه آفرینش مکان PPS1کند. وقتی ز مسیر تکاملی مداوم آن حمایت میکند و اکند، تسهیل میتعریف می
ت که باارزش برای کسانی اس د حیاتی و عمیقاًآفرینش مکان یک رون آنها چه معنایی دارد سوال نمود، این موضوع دریافت گردید که

قدر دهد که چمی هایی که در آن زندگی می کنند، دارند. آفرینش مکان به مردم نشانی نزدیک و احساس صمیمانه با مکانارابطه
د و پتانسیل ره متصور شونوباشان را دنها کمک می کند تا فضاهای روزانهدید اشتراکی آنها می تواند قدرتمند باشد. آفرینش مکان به آ

 )مکان ندهای عمومی را از نو ببینها و ساختمانها، محوطهها، فروشگاهها، خیاباننماها، پالزاها، همسایگیها، مراکز شهری، آبپارک
  (.9002سازی چیست؟، 
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مفهوم مکان در نظریات کوین لینچ  دارند. 1210ها و مفاهیمی که آفرینش مکان بر آنها استوار شده است، ریشه در افکار دهه ایده

(، رلف، الکساندر، کانتر، نوربرگ شولتز، اپلیارد و آلن جیکوبز، PPSو جین جیکوبز شکل گرفت و بعدها توسط گل، وایت، کنت )گروه 
فرینش مکان، وع آبطه با موضالدنبرگ، پانتر، تیبالدز، مونتگومری و ... گسترش یافت. همچنین عارفی، پامیر، کرمونا و دیگران در را

 دهند. های بسیاری انجام داده و میها و فعالیتپژوهش
هروندان شه روزهای هرترین کسانی است که درباره کنششدهاز شناخته ،گیردپردازان اجتماعی شهر جای می در حوزه نظریه که گل

ان داده است که چگونه کیفیت محیطی او به خوبی نشهای اجتماعی در فضاهای شهری پژوهش کرده است. و اهمیت فعالیت
های فعالیت (،1221) "هازندگی در فضای میان ساختمان"، در کتاب خودفضاهای عمومی بر کثرت استفاده از آنها تأثیرگذار است. وی 

ها از مکان کید که هرینمامی های ضروری یا اجباری، اختیاری و اجتماعی تقسیماهای عمومی را به سه دسته فعالیتبیرونی در فض
و  فضاهای عمومی توان با طراحی بر میزان استفاده مردم ازمیباشند که ن در محیط فیزیکی مواجه میشاهای متفاوتبا خواسته

او معتقد است که زندگی در  (.1221/9011های آنان تأثیر گذاشت )گل، اص فعالیتهای انفرادی و نوع و گروه خمدت زمان فعالیت
  (.9010)گل،  کندکه خود را تقویت می هر روندی استش

گذاری شد، نزدیک به نیم قرن است پایه 1221فرد کنت در سال  که توسط "هایی برای فضاهای عمومیپروژه" PPS تشکیالت
که به عنوان رهبر اندیشه در زمینه آفرینش مکان مطرح بوده است. مسؤولیت و هدف محوری این سازمان تشویق مردم برای ساخت 

برای اینکه بتواند از منظر شهروندان آفرینش مکان را تحقق  PPSباشد. تقویت پیوندشان با این فضاها می و بهبود فضاهای عمومی و
کند. از نظر این سازمان، مردم ، مورد توجه قرار داده و اجرا میبخشد، آن را در خردترین مقیاس یعنی محیط زندگی هرروزه شهروندان

خلق  مدلی را تحت عنوان دیاگرام مکان برای PPSکنند. در یک مکان زندگی، کار و بازی میهستند که بهترین متخصصانی 
اهای رایی فضدهد. این مدل چهار معیار کلیدی و چندین ویژگی کیفی و مالک کمی را برای ارزیابی کاهای باشکوه ارائه میمکان

های شهری عبارتند از: تصویر ذهنی و راحتی یت الزم برای موفقیت مکانار خصوصنماید. چهپذیر ارائه میعمومی موفق و اجتماع
یند تشکیالت فوق از اصطالح آفرینش مکان به مثابه فرآ ها و روابط اجتماعی. ها و کاربریها، فعالیتسیمحیط، ارتباطات و دستر

  (.9012سازی، ؛ مکان9002سازی چیست؟، )مکان کندرسیدن به هدف خود استفاده می

مکان  یواز دیدگاه داند. ای کامالٌ کیفی میمکان را پدیدهرویکردی پدیدارشناسانه و اساسی به مکان داشته و نوربرگ شولتز، 
چیزی بیش از یک فضای انتزاعی است، کلیتی است که از اشیاء و چیزهای واقعی ساخته شده و دارای مصالح، شکل، بافت و رنگ 

ن به کاربرد مکاوی معتقد است که  (.1221، 1شولتز -)نوربرگ دکننت محیطی را تعریف میصر شخصیمجموعه این عنا و است
ت منطقی یا درک و دریاف توان آن را به سطح رفتارهای حرکتی، تأثرات حسی، تجارب عاطفیکه نمی فرآیندی پیچیده بدل شده است

گیرد می ه را پیسه گان ار کلیتی یکپارچه با سویه های بنیادینساختدارای همه این ابعاد،  برای دستیابی به ساختاریاو . فرو کاست
راه های   او یکی از  (.9000برد )نوربرگ شولتز، نام می «پندارییگانه»و  «گیریخوگیری/ جهت»، «خاطره»که از آنها با عنوان 

 (.1120،قرائی و)بنکدار  داندرا ایجاد محیط های واجد معنا می بخشی به مکانهویت
توان یکی از اولین ( را می1221) "مکانیمکان و بی"تلقی کنیم، کتاب رلف، ر زمینه کاری طراحی شهری معاصر را خلق مکان اگ

شناختی و تجربی پرداخته است. ادوارد رلف اولین کمک مهم را در بسط نظریه پدیدارشناسانه هایی دانست که به حس مکان روانکتاب
کند که اساساً جغرافیا مبنایی پدیدارشناسانه دارد و شناخت مکان هنگامی میسر است ت. وی تأکید میکان ارائه کرده اسنسبت به م

دارشناسان ی. از دیدگاه پدآگاهانه( مورد مطالعه قرار گیرد های علمی تجربهها و توصیفشناسانه )به معنای پژوهشکه از دیدگاهی پدیدار
یرا با عالم زشود، شناخت آن به آسانی میسر نیست، ا زمانی که فضا مبدل به مکان میمتر از فضا نیست، ااگرچه هیچ چیزی بدیهی

  (.1221)رلف،  شودزندگی مردم عجین می
( یک مدل سه بخشی مکان شبیه به رلف، مشتق شده از مطالعات روانشناسی پیشنهاد 1222شناسی مکان )کانتر در کتاب روان

ها، تصورات و کالبد یا مشخصات فیزیکی می باشد. وی معتقد است که رآیند روابط بین فعالیتل، مکان بداده است. بر اساس این مد
جام معلوم، توقع ان مگر آنکه این سه موضوع را بدانیم: در مکانی ،ما مکان مورد نظرمان را به صورت کامل شناسایی نخواهیم کرد

امترهای کالبدی آن مکان کدامند؟ و توصیفات یا تصورات افراد از آن در رود و یا رفتار وابسته به آن مکان چیست؟ پارچه رفتاری می
  (.1222، 9)کانتر خصوص رفتار در آن محیط کالبدی چیست؟

                                                           
1 Norberg-Schulz, 1975 
2 Canter, 1977 
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      را که بر بودن  "حس مکان"مدل  1221جان پانتر با الهام یا اقتباس از مدل کانتر و با توجه به جذابیت و کارایی آن، در سال  
های فرعی مدل کانتر دانست، ارائه کرده است. بر اساس ت دارد و می توان آن را از روایتخلق حس مکان دالل مؤلفه های دخیل در

شنهادی یای با سه مؤلفه پخیل هستند که به نحو قابل مالحظهمدل جان پانتر، سه مؤلفه کالبد، فعالیت و معنی در خلق حس مکان د
های سازنده مکان، مؤلفههای معنا را به عنوان یکی از وی مصداق(. 1221، 1)پانتر دارندبه ها و تصورات تشاکانتر یعنی کالبد، فعالیت

 (.1122 ،همکارانو  پورجعفر)های کیفی کردهای ادراکی، جذابیت و ارزیابیشمارد: خوانایی، تعامل فرهنگی، عملاینگونه می
و تجسم کننده خواست دار بودن و تعلق به محیط ب حس ریشهداری را موجکان و غیر مکان می پردازد و مکانبه تمایز م عارفی

ه حد ا، ساختار مکان را بشمرد. وی همچنین معتقد است که تعامل و کنشمندی بین فضا و فرد یا افراد موجود در آن فضو اراده برمی
، 9001در سال  "ریزی و طراحی شهریبازتاب پرورش مکان در برنامه"ان او در مقاله خود با عنو (.1222، 9)عارفی رسانداعال می

ت ای از صفاان به عنوان مجموعهنماید: مکشناسانه از مکان پیشنهاد میرچوب مفهومی شامل چهار ساخت هستییک ساختار و چا
ک یان تئورو مشخصات، مکان به عنوان محصول، مکان به عنوان فرآیند و مکان به عنوان معنا. وی در این مقاله به رابطه و بنی

تی و طراحی ریزی سیاسبرنامه شمرد تا به اتصال فاصله بینبرمیپردازد و فواید زنجیره بین این فصول را هریک از این مفاهیم می
  (.9001، 1)عارفی و تریانتافیلو وی یک طراحی شهری پرمعنا کمک کندفیزیکی و حرکت به س

یلی برای فهم ، چارچوبی تحل9001در سال  "انه و ادراکات نظریمعانی مکان: تجارب روز"گوستافسون در مقاله خود با عنوان 
ن مورد ادهندگیک مطالعه به شیوه مصاحبه، پاسخ کند. بر این اساس دررا معنادار می نماید، پیشنهاد میها اینکه چه چیزی مکان

ان چه معنایی ایشها بریح دهند که این مکاننمایند و توضباشد، لیست اهمیت میهایی را که به نظرشان باپرسش قرار گرفتند تا مکان
دور و  توانند بهشوند، میها نسبت داده میکاندهندگان به مده است که معناهایی که توسط پاسخها نشان دادارد. تحلیل مصاحبه

  (.9001)گوستافسون،  شوند خود، دیگران و محیط نگاشته میان سه قطب
طبیعت روابط عاطفی مردم به  ،9001در سال  "گانه معنای مکانهتر یا بدتر: کشف ابعاد چندرای بب"در مقاله ای با عنوان  مانزو

ن بازی شاها در زندگیمعنادار هستند، نقشی که این مکانهایی که برای مردم درباره انواع مکان کند تا اینکهها را کاوش میمکان
 سکونت محل مثبت اتیتجرب قیطر از شتریب یروابط نیچن که ییآنجا اززد. یابند، بیاموو فرآیندهایی که با آنها معنا میکنند می

 قیعم یهامصاحبه کار، نیا انجام یبرا .است شده انجام هامکان با هاانسان روابط گرید ابعاد یبررس یبرا قیتحق نیا اند،شده کشف
را  هامکان هب مردم یعاطف روابط یغنا و تنوع ،یفیک لیتحل و هیتجز .شد انجام متروپولیتن نیویورک هیناح در کنندهشرکت 10 با

  (.9001)مانزو،  کندیم رشد یمنف چه و مثبت چه ات،یتجرب و احساسات از یفیط از مکان یمعنا که دهدیم نشان و دینمایم آشکار
 معماری پرداخته است.(، به موضوع مکان در حیطه 1120) "فهم سرشت خانه ایرانی"صدوقی در رساله دکتری خود با عنوان 

ته در دو مکان زیس بر مبنای تبیین تجربه )پژوهش کیفی( شناسانهرساله به عنوان یک تحقیق پدیدار سرشت خانه ایرانی در این
. هدف اشدبش مبتنی بر ابعاد عاطفی مکان، میشوادان و پیش بوم در خانه دزفولی استوار است. فهم سرشت خانه ایرانی در این رو

شده بود. این تحقیق بر پایه تعامل مردم و مکان مورد نظر، تجربه حضور مردم در فضاهای معرفیقیق دستیابی به ابعادی از این تح
و معانی به دست آمده، مفهوم زدایی، فراغت ذهن و تفکر رسیده است ای چون انقطاع، آرامش، تنشتایجی از کشف معانیبه ن

 (.1120)صدوقی،  دهندمیهای فوق را از بعد عاطفی نشان مکان
نقش خاطره در ( به 9011) "تداعی خاطره در آفرینش مکان: یک بازبینی "عثمان و همکاران وی در مقاله ای تحت عنوان 

 9010تا سال  1220اند. مطالعه آنها به عنوان یک پژوهش کمی، ترکیبی از مطالعات ادبی از سال های شهری پرداختهآفرینش مکان
که تجارب مردم، جهانی را عرضه ارتباط تداعی خاطره با آفرینش مکان ارائه نموده است. در این مطالعه آمده است  را به منظور

کند ان مید. نتایج حاصله اینگونه عنوانکند که به صورت فیزیکی و ذهنی و به صورت کامالً علی با اتفاقات و اشیاء مرتبط شدهمی
که  آوردی بنای یادبود از مکاناست: نقش رویداد، تاریخ و به یادبه وسیله سه جزء شکل گرفته که خاطره و ادراک یک فرد از محیط 

  (.9011و همکاران،  1)عثمان از طریق تداعی خاطره برساند قادر است ما را به درک یک مکان

                                                           
1 Punter, 1991 
2 Arefi, 1999 
3 Triantafillou, 2005 
4 Othman, 2013     
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 1111بهار  ،113-111، 1شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
اگون طراحی شهری بعاد گونهای ا( به همراه همکاران خود، ویژگی9001) "مکان های عمومی، فضاهای شهری"در کتاب کرمونا 

و ( 0190 ،1اک، تیسدل ،)کرمونا، هیت شناسی، ادراکی، اجتماعی، بصری، عملکردی و زمان را تشریح نموده استشامل ابعاد ریخت
شکل  (، به بررسی فرآیند 9011) "ای در باب فرآیند طراحی شهریوار به مکان؛ نظریهدهی سلسلهشکل"مقاله خود تحت عنوان  در

پردازد. وی فرآیند طراحی شهری را به چهار تفاده و مدیریت آن در بلندمدت میو مدیریت فضا از طراحی ابتدایی آن تا نحوه اس دهی
  (.9011)کرمونا،  نمایدبندی میوسعه، استفاده و مدیریت طبقهمرحله طراحی، ت

 ، خالصه پیشینه پژوهش ارائه شده است. 1در ادامه در جدول 
 

 1جدول 
 صه پیشینه پژوهشخال

 اهداف / نتایج عنوان تحقیق سال محقق

 گل 
1221 
9010 
9011 

زندگی در فضای میان "کتاب 
 "هاساختمان

 "شهر انسانی"کتاب 
چگونه زندگی همگانی را "کتاب

 "مطالعه کنیم

 های اجتماعیبررسی فعالیتو  مطالعه رفتارهای مردم در فضاهای شهری -
 مطالعه زندگی همگانی -
ی های اجباری، اختیارهای خارجی فضاهای عمومی در سه گروه: فعالیتعالیتسته بندی  فد -

 و اجتماعی  
 های عملی مطالعه رفتارهای مردم در فضاهای شهری معرفی ابزارها و شیوه -

PPS 
1221 
 تاکنون

هایی برای پروژه"تشکیالت 
 "فضاهای عمومی

 ومیتشویق مردم برای ساخت و بهبود فضاهای عم -
و راحتی تصویر ذهنی  های شهری شامل:ار خصوصیت الزم برای موفقیت مکانارائه چه-

 ها، روابط اجتماعی کاربری ها وها، فعالیتمحیط، ارتباطات و دسترسی

 نوربرگ شولتز
1221 
1221 

به سوی یک "کتاب 
 "پدیدارشناسی معماری

 "معنا در معماری غرب"کتاب 

 انه به مکاندارشناسیدارای رویکردی پد-
 های بنیادین مکانپنداری، سویهگیری و یگانهخاطره، خوگیری/جهت-
 بخشی به مکانویتهای ههای واجد معنا،  یکی از راهایجاد محیط -

 "مکانیمکان و بی"کتاب  1221 رلف

 رویکرد پدیدارشناسانه به مکان دارای-
 سه پایه هویت مکان(ها )ن: شرایط کالبدی، معانی و فعالیتهای مکامشخصه -
 تعامل انسان با این سه عنصر، شکل دهنده حس مکان -
 ها، مراکز با اهمیت تجارب بالفصل ما از جهان مکان -

 1222 کانتر
 "شناسی مکانروان"کتاب 

 

 هافرآیندهای روانشناختی شناخت مکانتبیین  -
 های سازنده مکان: تصورات، کالبد، فعالیت مؤلفه -
 ها به واسطه کیفیت طراحی دهنده معانی و فعالیتبدی بهبودعوامل کال -

 عارفی
1222 
9001 

مکانی، نامکانی و بی"مقاله 
های فقدان: بازاندیشی روایت

 "خلق مکان
بازتاب پرورش مکان در "له مقا

 "ریزی و طراحی شهریبرنامه

 ی لت بر فقدان معنمکانی، دالدار بودن و تعلق به محیط و  بیداری، موجب حس ریشهمکان -
 دهنده ساختار مکان دی بین فضا و افراد حاضر ، تعالیتعامل و کنشمن -
 شناسانه از مکان:شامل چهار ساخت هستیارائه یک ساختار و چارچوب مفهومی  -
مکان  -1 مکان به عنوان محصول -9 ای از صفات و مشخصاتمکان به عنوان مجموعه-1

 عنوان معنا   مکان به -1به عنوان فرآیند 

 9001 گوستافسون
معانی مکان: تجارب روزانه "مقاله

 "و ادراکات نظری
 ارائه چارچوبی تحلیلی برای فهم عوامل مؤثر بر معنادار نمودن مکان -
  پاسخگویانسه قطب خود، دیگران و محیط در معناداری مکان توسط نگاشتن  -

 9001 مانزو
برای بهتر یا بدتر: کشف "مقاله 

  "د چند گانه معنای مکانابعا

های معنادار برای مردم و نقش آنها ها، انواع مکانطبیعت روابط عاطفی مردم به مکان کاوش-
 در زندگی 

  ی(منف و مثبت) اتیتجرب و احساسات از یفیط از مکان یمعنارشد -

 1120 صدوقی
فهم سرشت خانه "رساله دکتری 

 "ایرانی

 مکان شوادان و پیش بوم  یسته حضور مردم در دودستیابی به ابعادی از تجربه ز -
 مبتنی بر ابعاد عاطفی مکان، فهم سرشت خانه ایرانی-
بررسی تعریف نمودن تجربه تعامل بین مردم و مکان سکونت و استقرارشان، چگونگی این  -

 تجربه و ابعاد احساس و عاطفه 
 تفکر و معانی زدایی، فراغت ذهن وای چون انقطاع، آرامش، تنشکشف معانی-

                                                           
1 Carmona, Heath, Oc & Tiesdell, 2003 
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 اهداف / نتایج عنوان تحقیق سال محقق 

 9011 عثمان
تداعی خاطره در آفرینش  "مقاله

 مکان: یک بازبینی

 های شهریبررسی نقش خاطره در آفرینش مکان-
 بررسی مسائل روش شناسانه ادراکات و حافظه افراد در رابطه با مرکز شهر -
ه یاد بشکل گرفتن خاطره و ادراک یک فرد از محیط توسط سه جزء: نقش رویداد، تاریخ و  -

 آوردی بنای یادبود 

 کرمونا

9001 
9011 

 

سله   شکل "مقاله  سل ه  وار بدهی 
یه    کان؛ نظر ند     م باب فرآی ای در 
 پژوهش-"طراحی شهری

 شناخت ابعاد گوناگون طراحی شهری-
 بندی فرآیند طراحی شهری به چهار مرحله: طراحی، توسعه، استفاده ، مدیریت طبقه-

 مراحل  های هر یک ازو برشمردن مؤلفه

 
عنا یا توان دریافت که کالبد، فعالیت و مر حوزه مکان در پیشینه پژوهش، میپردازان مختلف دهای نظریهطبق برآیند نظرات و اندیشه

باشند و تعامل انسان با این سه عنصر، حضور در مکان های متمایز را به عنوان یکی از نیازهای های اساسی مکان میتصورات مؤلفه
توان گفت یم ،کارگیری استهقابل بپژوهش حاضر راستای در  که نهایی پیشینه پژوهشبندی درجمعنسان برآورده خواهد نمود. اصلی ا

 در ضورح به منظور یاجتماع و یاریاخت تیفعال نوع دو ،یشهر یفضاها در گل انی یاجتماع یهاتیفعال یرفتارشناس مدل اساس برکه 
 کردیرو . درنمایدمی   دیتاک مکان تیموفق یبرا الزم طیشرا از یکی عنوان به تیفعال برنیز  PPSکه  ستا یبررس قابل دادهایرو
 مورد ژوهشپ نیا فرضشیپ عنوان به که معناست واجد یهاطیمح جادیا مکان به یبخشتیهو ملزومات از یکشولتز، ی دارشناسانهیپد

 از ما قیدق شناخت یبرا فضا نمودن تجربه امر بر دیتاک ،رلف دارشناسهیپد کردیرو یژگیواین در حالیست که  .خواهد گرفت قرار نظر
 ساختار یخشبیتعال یعارف؛ دیدگاهی که در این پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. فضاست از مکاننمودن  دیتول با یامونیرپ جهان
 توجه مورد دادهایرو یرگزارب یفضا در حاضر پژوهش در که یمضمون ،دینمایم نییتب فضا و انسان انیم تعامل جادیا بر دیتاک با را مکان

 و دادهایرو یبرگزار روند در مکان نمودن معنادار یبرا سونافگوست هینظر اساس بر طیمح و گرانید، خود قطب سه. است گرفته قرار
 یبررس پژوهش نیا در دادهایرو در حضور روند درمورد نظر مانزو  اتیتجرب و اتساحسا معنای مکان بر اساس طیفی از توجه به رشد

دوقی صگیری از شیوه پدیدارشناسی هبهر، عثمان نگاه از مکان نشیفرآ اساس بر یسازخاطره یچگونگ در دادهایرو بر دیتاک .شد خواهد
حل یکی از مرادر مطالعه موردی به منظور کاوش و بررسی تجارب زیسته افراد و تأکید کرمونا بر مدیریت فضای شهری به عنوان 

 از سایر موارد مورد استفاده و توجه این پژوهش خواهد بود.تأثیرگذار بر آفرینش مکان 
هایی که تا پیش از این در خصوص موضوع مکان انجام گرفته و به نظر پژوهشگران میان پژوهش در اینجا باید عنوان نمود که در

ای جهت نوعی از فعالیت( به مثابه مؤلفه یژه رویدادهای اجتماعی به عنوانحاضر رسیده است، کمتر پژوهشی به مقوله فعالیت )به و
هایی است، اما چیستی و چگونگی فعالیت و اگرچه به نقش آن تأکید گردیده اء آن به مکان، پرداخته استمعنادار نمودن فضا و ارتق

یگر اینکه رویکرد پژوهش حاضر یعنی رویکرد موضوع دگردند نیز نیاز به بررسی بیشتری دارد. که موجب معناداری مکان می
های سایر علوم، نظیر پرستاری، روانشناسی و ... رویکردی ارب زیسته افراد، اگرچه در پژوهشپدیدارشناسانه و کاوش و بررسی تج

رفته، پیشینه عات صورت گمطال اساس برهایی نظیر شهرسازی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. باشد، اما در رشتهمیتقریباً متداول 
تماعی پردازان معرفی شده، با تأکید بر نقش اجتکیه بر تلفیقی از نظریات نظریه پژوهش حاضر در نظر دارد با پژوهش و مبانی نظری،

 معنابخشهای لیتفعا پدیدارشناختی، به چیستی و چگونگیمکان، نقش خاطره و تجربیات انسانی در معنابخشی به مکان و با رویکرد 
مدل مفهومی تأثیر شرکت در رویدادها ، 1در شکل بر این اساس بپردازد.  د،نکه در این پژوهش رویدادهای اجتماعی تعریف می گرد

  به نمایش درآمده است.بر مؤلفه های سازنده مکان 
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 ر مؤلفه های سازنده مکانمدل مفهومی تأثیر شرکت در رویدادها ب .1شکل 

 روش پژوهش 
ها و دهتوصیفی و تفسیری به بررسی پدی هرگاه محقق با نگاهی. باشدمیپژوهش حاضر از نوع کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه 

پژوهش (. 1121 ،تنیپنج) دازد، پژوهش کیفی انجام داده استهای زیسته افراد در بافت طبیعی آنها بپردهای فرهنگی و تجربهرخدا
ای یوهشف می کنند. این روش را یک نگرش و کشف معانی تجارب روزمره تعری به منظوردار، ذهنی و شی سازمانهای کیفی را کوش

پدیدارشناسی به  (. 1122)عابدی،  اندو معنی دادن به آنها تعریف کرده ذهنی و سیستماتیک، برای توصیف عمیق تجربیات زندگی
د از روش می کوش این  های مختلف است.های زیسته افراد در موقعیتجربهعنای بررسی و شناسایی دقیق تمثابه یک روش به م

 هدعلوم انسانی و اجتماعی پاسخ د های مطالعاتبه پرسش (،واسطه و مستقیمبی )به معنای تجارب های زیستههشف تجربرهگذر ک
ایدگر ه. ن پدیده و شناخت عمیق آن برسدهاست. به نحوی که به اصل وجودی آعلم شناخت پدیده، پدیدارشناسی. (1121 ،تنیپنج)

صدوقی و ) می دانندها دیدهپرا مبتنی بر درک درونی عمیق از  و گادامر که از پیشروان این مکتب فلسفی اند، علم پدیدارشناسی
 .(1122معماریان، 

های جهه مردم با مکان از طریق مصاحبهو مواپژوهش حاضر به روش پدیدارشناسانه مبتنی بر تجربه حضور یا بودن انجام شده 
اند، بخواهد کرده کاو و بررسی قرار گرفته است. محقق سعی نموده که از کسانی که پدیده را لمس و تجربهوعمیق با مردم، مورد کند

های رفتاری و وه ثبت واکنشکنندگان پرسیده شد. نحیافته، از شرکتساختارهایی نیمهن کنند. این بیان در قالب مصاحبهآن را بیا
 ؤاالت کلیبا ساحساسی مخاطبان در رویدادهای مورد بررسی به طور مستقیم و غیرمستقیم عبارت بودند از: مصاحبه و ثبت شفاهی 

، حضور یافتن و مشاهدات عینی محقق از نحوه حضور و واکنش ضبط صدا همراهبه آمدی های پیشاز پیش تعیین شده و پرسش
به طور کلی مصاحبه بر پایه دو پرسش  ه نحوه برگزاری رویداد و تصویربرداری از مقاطع زمانی مختلف برگزاری رویداد.مخاطبان ب

گری و دی ، حال و احساس افراد چه بوده استاصلی انجام شد: یکی مبتنی بر چیستی بوده و اینکه در همان لحظه بودن در مکان
  .با اجزای محیط است مبتنی بر چگونگی این تجربه و تعامل فرد

بهار  زمانیپردازد. یک دیدگاه متشکل از طیف مخاطبان رویدادهای برپا شده در بازه تجربه حضور افراد به تحلیل دو دیدگاه می
شهر رشت است و دیدگاه دیگر مبتنی بر حضور پژوهشگر است که نظاره گر نحوه  محدوده مرکزیدر بافت پیاده  1122 بهارتا  1121

خود ناظر این حضور و  های مورد نظر جهت تبیین آفرینش مکان توسط مخاطبان،ی و حضور مخاطبان بوده و عالوه بر پرسشبرپای

برگزاری رویدادها موجب تقویت  
شده و به  های جمعی فعالیت

 رساندمعناپذیری مکان یاری می

 فعالیت کالبد

 معنی

مؤلفه های 

 سازنده مکان

رویدادها موجب افزایش  شرکت در  
و جمعی نسبت به   خاطرات شخصی

 گرددکالبد و معماری مکان می

تعریف فعالیت در برگزاری  
  رویدادها موجب افزایش تجربه

فردی در بستر مکانی متفاوت و  
یز دادن آن مکان نسبت به  تم

 شودهای دیگر میمکان

یدادها به دلیل کسب تجربیات  شرکت دررو
تر در فضا، موجب تولید تصورات ذهنی  عینی

از مکان و بازآفرینی مکان نسبت  معنادارتر
 گرددبه گذشته می

شرکت در رویدادها موجب عمق 
بخشیدن به شناخت فضاهای جدید 

ید مکان نسبت به  در راستای تول
شرکت در رویدادها موجب افزایش   گرددتصورات گذشته می

 گرددحس تعلق به آن مکان می
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ک شهود را از نزدیفضا و معنابخشی آن از رویدادها و روح بخشیدن به  خودهای حسی اشتبرد تا گردیدهکیفیات حضور مخاطبان نیز  
 و سپس تحلیل نماید. 

های راهرشت )میدان شهرداری رشت و پیاده مرکزی شهر محدودهپیاده بافت حاضر در  ، افراداین تحقیقورد نظر جامعه آماری م
 ونه گیری درنماند. اند، بودهمذکور را داشته قلمروها، افرادی که تجربه حضور در رویدادهای برگزارشده در منتهی به آن( و نمونه
وع مورد مطالعه ای در زمینه موضای را برگزیند که تجربه زیستهبوده است. زیرا محقق باید گزینه گیری هدفمندتحقیق پیش رو، نمونه

ن نمودند. اند بیارویدادهایی که در آن شرکت داشته داشته باشد و در این راستا افراد، تجربیات خود را راجع به پدیده مورد نظر یعنی
های دیدهها تا زمانی ادامه یافت که پمصاحبهگیری انتخاب گردید. بر این اساس ایان نمونهروش اشباع داده به عنوان استاندارد طالیی پ

 کنندگان تکراری شدند.های شرکتمشترک بروز کردند و گفته
ایی جتواند مصاحبه را تا روند. محقق میموازات هم پیش می ها بهآوری دادهکنندگان و جمعدر تحقیق پدیدارشناسی تعداد شرکت

بر این اساس در مجموع تعداد مصاحبه .(9001، 1)لورتی کنندگان برسد، ادامه دهدای شرکتهکه به درک آشکارتری از صحبت
 درصد مردان( بوده است. 11درصد زنان و  11نفر ) 92شوندگان 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
جموعه میدان ممرکزی شهر رشت شامل  ودهمحدپیاده بافت یعنی  فضای عمومی شهر رشت،ترین مهمعرصه پژوهش حاضر، 
رویدادهای  باشد که در آنمی های امام خمینی، سعدی و علم الهدی(راه)پیاده آن منتهی به های اطرافراهشهرداری رشت و پیاده

بررسی  وش وکنندگان آن رویدادها مورد کاگرفته و از طریق تجربهصورت  مناسبتی در قلمرو زمانی پژوهش حاضر -متنوع موضوعی
 (9)شکل قرار گرفت. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش .9شکل

 و بحث  هایافته
سأله، با کار میدانی در   شت د    محدودهدر بافت پیاده  زمان برگزاری رویدادهامراحل انجام تحقیق بعد از تبیین م شهر ر ر مرکزی 

میدانی برای دو طیف اصاالی مخاطبان )که یک گروه از پیش از برگزاری های ادامه یافت. مراتب برداشاات مورد اشااارهبازه زمانی 
شان دراین بازه زمانی بیشتر از گروه دیگر است(، گروه دیگر که به طور اتفاقی جذب رویداد شدند و عده رویدادها از آن باخبر بودند و

                                                           
1 Laverty, 2003  
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سی در بازه زمانی پژوهش که در ق رویدادهای مورد صورت گرفت.   صورت گرفته لمرو جغرافیبرر  در انواع گوناگون اند،ایی پژوهش 

 شوند:بندی میذیل تقسیم
 گل و گیاه، صنایع دستی، سوغات و غذاهای محلی های ها: نمایشگاهمایشگاهپایی نبر -
نج، رکشی، چوپا، کشتی گیله مردی، شط   مسابقات ورزشی )الفندبازی، چانچو  های بومی محلی و ها: بازیبرگزاری مسابقات و بازی -

 دارت و ...(

 ن )عج( االزمبرگزاری جشن اعیاد مذهبی: جشن عید سعید فطر؛ جشن میالد حضرت مهدی صاحب-
 برگزاری تئاتر خیابانی-
 آموزانز( و جمعه بازار گیالن ویژه دانششده، بازارچه هنر و شب بازار )در نورورهای سنتی: بازارچه صنایع فراموشبرپایی بازا-
 های روشنکدو، جوکول و شب هایها: جشنوارههبرگزاری جشنوار-
 9012فوتبال تیم ملی ایران با مراکش در جام جهانی  پخش زنده مسابقات ورزشی: پخش زنده مسابقه-

 گردد:ارائه می بازه زمانی پژوهشهای بررسی شده در نمونه  9در جدول 

 9جدول
 1122تا بهار  1121انواع رویدادها در بازه زمانی بهار 

 های بررسی شده در سال مربوطهنمونه سال مورد بررسی

 1122سال 

 22فروردین  11تا  22اسفند  92 -نمایشگاه  گل و گیاه
 فروردین  11الی  19 -برنامه الفندبازی در عید نوروز

 فروردین 11الی  1 –عید نوروز  –نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و غذاهای محلی استان گیالن 
 فروردین 11 -نیمه شعبان -ن )عج(االزمرت مهدی صاحبجشن میالد حض

 خرداد 10فروردین تا  2از  -تئاتر خیابانی 10بیش از 
 خرداد 11 -جشن عید سعید فطر

 1122سال 

 فروردین  12الی  21اسفند  92 -های روشنجشنواره شب
 22و فروردین  21اسفند  –شب بازار  نوروز 

 خرداد 10الی  1  -تئاتر خیابانی

 مرداد   11الی  92  -های بومی محلی نظیر الفندبازینواره جوکول همراه با اجرای آیینسومین جش
دی به مناسبت روز  11و  19 -دوزی و ...(سازی، مسگری، چرمازارچه هنر )صندوقشده و ببازارچه صنایع فراموش

 رشت 
 19مردی، شطرنج، دارت و ...( ا، کشتی گیلهکشی، چوپمسابقات ورزشی )الفندبازی، چانچوهای بومی محلی و بازی

 دی به مناسبت روز رشت
 خرداد 91 -9012پخش زنده مسابقه فوتبال تیم ملی ایران با مراکش در جام جهانی 

 1121سال 
  اردیبهشت ماه -آموزانجمعه بازار گیالن ویژه دانش

 مرداد 91الی  12 -دومین جشنواره جوکول
  شهریور 11لی ا 11 –دومین جشنواره کدو 

 
ضور در ای از حساختاریافته با افرادی که تجربههایی به صورت نیمهپژوهش نیز توضیح داده شد، مصاحبههمانگونه که در روش 

رویدادهای مورد اشاره را داشتند، صورت گرفت و تجربه حضور مردم در مکان به واسطه برگزاری رویدادهای واقع در آن و تجربه 
های مورد مصاحبه و احساسات افراد از تجربه رویدادهایی که تجربه یا تجربه کاوش قرار گرفت. چیستی و چگونگی حسی آنان مورد

 بوده است. گانشوندکننده و مصاحبهترین موضوع تعامل میان مصاحبهاند، مهمدر آن حضور داشته
اری حضور در طول برگزاری رویداد و دالیل حضور چگونگی و دالیل حضور در رویداد فوق، ماندگگرفته، های صورتدر مصاحبه
ه ل یا عدم آن بها به رویداد و مکان برگزاری آن و تمایهای رویداد، دلبستگیآن، جزئیات تجربیات حضور، جذابیتیا عدم امتداد 

وقتی دیدم اون آشپز ... »هایی نظیر: . پاسخشده بوده اندهای انجامترین موضوعات مورد تعامل در طی مصاحبهتکرار حضور، عمده
نوع غذای متنوع از کدو رو اسم میبره، با اینکه بعد نیم ساعت میخواستم جشنواره کدو رو ترک کنم، اما دلم خواست تا آخر  90داره 

و جشن توقتی مزه جوکول رو »، بیانگر ماندگاری حضور در طول برگزاری رویداد و دالیل حضور یا عدم امتداد آن، ... «برنامه بشینم
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دیدن . »، بیانگر جزئیات تجربیات حضور، ..«زمین بیشتر از همیشه افتخار کردمجوکول برای اولین بار چشیدم، به خاک پربار گیالن 
این همه صنایع دستی و غذای محلی زیبا و خوشمزه باعث شد کلی تو میدون شهرداری بچرخم و عکس بگیرم و این غذاهای 

وقتی بازی ایران و مراکش تو جام جهانی رو تو میدون شهرداری دیدم، از ...»های رویداد و جذابیت بیانگر« وشمزه رو تست کنمخ
می ابیانگر اهمیت مکان برگزاری رویداد، است. تم« ها رو دید، خیلی خوشالمراهی داریم که میشه این بازیاینکه یه همچین پیاده

 دهد.اند نشان میای از آن داشتهه با رویدادهایی که تجربه زیستههشوندگان را در مواجاین پاسخ ها، احساسات مصاحبه
 

 

 

 

 

 

 

های خیابانی، جشنواره جوکول و  بازی ، تئاترپخش زنده مسابقه تیم ملی فوتبالنمونه ای از رویدادها: نمایشگاه صنایع دستی،  .1شکل

 (1122شت، گزارش عملکرد سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ربرگرفته از: ) بومی محلی

حتوایی با س تحلیل مبر اسا ،های دریافتی پس از استخراجابتدا پاسخدر ، شوندگانی ارائه شده توسط مصاحبههابا توجه به پاسخ
وط به که مضامین مشابه در طبقه مرب تحلیل معنایی صورت گرفتهای محتوایی، بندی گردید. سپس برای تحلیلکدگذاری دسته

ویداد، ر وانی متناظر با آنها در الگو برایشان نامگذاری گردید که در نهایت چهار عنوان بهانه حضور، لذت بردن ازخود قرار گرفتند و عن
در جدول  نداین روماحصل  کهمراتبی شکل گرفت  اد به منظور شکل دهی الگوی سلسلهبری فضای رویدمشارکت در رویداد و پیش

خراج گردید های معنایی استمعناپذیری رویداد، منتج از تحلیلمراتبی  اصله، مدل سلسلهبندی حبر اساس طبقه. ارائه گردیده است 1
  باشد.قابل مشاهده می 1ر دیاگرام نمایش داده شده در شکل که د

 
 1جدول
 های محتوایی و معنایی از تجربیات حاضرین در رویدادهاتحلیل

 یمراتبد سلسلهرون عنوان متناظر در الگو تحلیل معنایی تحلیل محتوایی

 کننده جهت حضوروجود موضوعی ترغیب -

 وع و جذاب جهت شرکت در رویدادهای بیشتر و بعدی نوجود موضوعات مت-
 مرحله اول بهانه حضور بهانه جستن

 جذابیت محتوای ارائه شده در رویداد-
 زده شدن و لذت بردن در طی رویدادهیجان-
 ات و اتفاقات طی رویدادهای احساسی و هیجانی به موضوعواکنش-

 مرحله دوم لذت بردن از رویداد لذت جویی

 نقش ناظر در رویداد-
 کننده در رویدادمشارکت-
 ایجاد فضای تعاملی در رویداد-

 مرحله سوم مشارکت در رویداد طلبیمشارکت

 مدیریت گوشه ای از رویداد-
 آفرینی در رویدادنقش -
 ادکنندگان رویدتأثیرگذاری بر شرکت-
 ایجادحس مالکیت فضای رویداد-
 تأثیرگذاری بر روند رویداد-

مالکیت ذهنی و 
 فضا معنوی

 مرحله چهارم بری فضای رویدادپیش
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ه بهای محتوایی و سپس معنایی اشاره نمودند و بر آن اساس تحلیلدهندگان بدانها ه، نمونه هایی از جمالتی که پاسخدر ادام

   گردد:صورت گرفت، با درصد فراوانی آنها بیان میمراتبی  لسلهدهی روند الگوی سمنظور شکل
وجب م« به طور اتفاقی از میدان شهرداری رد می شدم که فریاد بازیگری در تئاتر خیابانی من را جذب کرد »هایی نظیر ... پاسخ

مراتبی معناپذیری مکان از طریق لهاولین مرحله روند سلس اند وشده« کننده جهت حضوروجود موضوعی ترغیب»حلیل محتوایی ت
درصد  19های مشابه از این دست با  اند.  پاسخ، شکل داده"بهانه حضور "های انبوه با مضمون برگزاری رویدادها را در میان پاسخ

رکت ذاب جهت شوع و جنوجود موضوعات مت»یعنی  "بهانه حضور"اند و عامل دیگر تکرار، بیشترین فراوانی را در عامل مذکور داشته
 ها را به خود اختصاص داده است. درصد فراوانی پاسخ 12، «در رویدادهای بیشتر و بعدی

ایی موجب تحلیل محتو« کردم انقدر تنوع داشته باشهنمایشگاه گل و گیاه شدم، فکر نمیمن عاشق این »هایی نظیر ... پاسخ
مراتبی معناپذیری مکان اند و دومین مرحله روند سلسلهشده« ویداد واکنش های احساسی و هیجانی به موضوعات و اتفاقات طی ر»

 11های مشابه از این دست با  اند. پاسخ، شکل داده"لذت جویی "های انبوه با مضمون از طریق برگزاری رویدادها را در میان پاسخ
 12با  «جذابیت محتوای ارائه شده در رویداد» رتیب اند و عوامل دیگر به تدرصد تکرار، بیشترین فراوانی را در عامل مذکور داشته

 سهم دیگر پاسخ ها را به خود اختصاص داده اند. « درصد 11هیجان زده شدن و لذت بردن در طی رویداد با » درصد و 
به روقتی دیدم ازم دعوت شده تو مسابقه طناب کشی شرکت کنم، حس خوشحالی و رقابت رو کنار هم تج»هایی نظیر ... پاسخ

مراتبی معناپذیری مکان از اند و سومین مرحله روند سلسلهشده« ایجاد فضای تعاملی در رویداد»موجب تحلیل محتوایی «  کردم
 11های مشابه از این دست با اند. پاسخ، شکل داده"طلبیمشارکت"های انبوه با مضمون طریق برگزاری رویدادها را در میان پاسخ

نقش »درصد و  12با « مشارکت کننده در رویداد» اند و عوامل دیگر به ترتیب فراوانی را در عامل مذکور داشتهدرصد تکرار، بیشترین 
 درصد سهم دیگر پاسخ ها را به خود اختصاص داده اند. 19 «ناظر در رویداد

برای خوش طعم کردن غذای  درسته تو مسابقه آشپزی دوم شدم، اما خوشالم که ایده اصلی نفر سوم»هایی نظیر ... پاسخ
مراتبی اند و چهارمین مرحله روند سلسلهشده« رویداد کنندگانری بر شرکتتأثیرگذا» موجب تحلیل محتوایی«  رو دادم سیرواویج

های سخاند. پا، شکل داده«بری فضای رویدادپیش »های انبوه با مضمون معناپذیری مکان از طریق برگزاری رویدادها را در میان پاسخ
یت حس مالک ایجاد »اند و عوامل دیگر به ترتیب درصد تکرار، بیشترین فراوانی را در عامل مذکور داشته 19مشابه از این دست با 

مدیریت گوشه » و درصد 19با  « تأثیرگذاری بر روند رویداد» درصد،  11با  «نقش آفرینی در رویداد» درصد،  91با  «فضای رویداد
 اند.ها را به خود اختصاص دادهدرصد سهم دیگر پاسخ 10با  «رویداد ای از

ش مکان، با برپایی رویدادها در فضاهای عمومی شهری، پس از نیمعناپذیری در آفر گیری یک الگوی مشخص برایبرای شکل
و شهود نحوه، کیفیت و میزان مواجهه ، مصاحبه با مخاطبان، کشف 1122تا بهار  1121بررسی رویدادهای برپا شده در بازه زمانی بهار 

 یدیین گرداز معناپذیری رویداد تبمراتبی ها با رویدادها و تحلیل محتوایی و معنایی تجربیات زیسته افراد، درجات و سلسلهو ارتباط آن

 .(4)شکل 
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ا و سلسله مراتب نقش مدیریت فضای شهری ی بانمراتبی معناپذیری رویداد برای آفرینش مکان از سوی مخاطدیاگرام درجات سلسله .1شکل 

 مدیریت رویداد

تر وابسته است که بس« بهانه حضور»در کف هرم خود به عاملی حداقلی و اولیه با عنوان  ،استخراج شدهمراتبی الگوی سلسله
در رویدادها به  بهانه حضور معیار زیر در کیفیت عامل 11باشد. در این راستا د معناپذیری برای آفرینش مکان میگیری رونشکل

 کننده بوده است:  ترتیب ذیل تعیین

یا  و ها و قصد داشتن برای حضوراز پیش آگاه بودن از طریق تبلیغات محیطی یا مجازی یا رسانه: نحوه مواجهه با رویداد -1
  مواجهه اتفاقی

 دهاان، همکاران و یا یک یا چند عضو خانواین که خود از پیش بداند و بخواهد و یا با دوستهمراهان و یا تصمیم شخصی:  -9
یجاد ا برای وی ت حضور یا بهانه حضورای تصادفی )تجربه شخصی( در فضای عمومی شهر جذابیحضور یابد و یا در مواجهه

 گردد.

ر خصوص د رویدادی که از پیش آگاهی و یا ذهنیتی ؛شودمی : رویداد توسط چه گروه یا چه کسانی برگزارمیزان آگاهی از رویداد -1
ویرسازی تص برای فردبدون تجربه حضور  هااز طریق فضای مجازی یا رسانه تا کنون تجربه گردیده و یا تنهاآن وجود داشته، 

ها وجود دارد؛ رویدادی که تا کنون تجربه نشده و برای نخستین بار با سازی گردیده؛ رویدادی که تنها درباره آن شنیدهو شبیه
   .گرددآن مواجهه می

  آنهاعلمی، فرهنگی، هنری، تفریحی یا سرگرمی و یا ترکیبی از : نوع رویداد -1

ود را داند و یا هنگام مواجهه اتفاقی این حدکه مخاطب حدودش را از پیش می میزان جمعیت: میزان جمعیت حاضر در رویداد -1
  زند.اش تخمین میبا مشاهده

ی مواجهه اتفاق)، در حال عبور (سترس نبودن انتخاب نگرددند به علت در دتوامی)در دسترس برای انتخاب : رویداد محل وقوع -1
  ( شوداز پیش برای حضور یافتن اقدام می)و یا آمدن به قصد حضور  (با مکان

  المللی، ملی و یا محلی باشد.تواند بیناین مقیاس می :مقیاس رویداد -2

چه کسانی در برگزاری رویداد و یا به عنوان مهمان رویداد  که: آگاهی از این های سرشناسحضور افراد مشهور و شخصیت -2
  حضور دارند.( ...های سرشناس علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاسی، دینی و شخصیت)

د.  امکان یا باشنی و جنسی و یا ترکیبی از آنها می: اینکه مخاطبین اصلی رویداد مورد نظر چه گروه سنتوزیع جنسی و سنی -2
 باشد.ن نیز در این مؤلفه تأثیرگذار میور اعضاء خانواده یا گروه دوستاعدم امکان حض

تفاوتی نسبت به آن وجود دارد، طراحی ، طرحی که واکنش بیزیبا و مطلوب یا طراحی ناپسندطراحی : طراحی فضای رویداد -10
برای حضور را به وجود آورده  های که تجربه ذهنی و حضوری نداشته و جای سؤال و انگیزانگیز، طراحیساده، طراحی اعجاب

 .است

ایفای بیشترین نقش -1

توسط مدیریت شهری 

 رویداد تیا مدیری

نقش مدیریت فصای شهری یا رویداد در کیفیت  -1

رویداد و همراه سازی جمعیت ، علی رغم کمتر بودن  

 نقش آن نسبت به بسترسازی بهانه حضور

نقش مدیریت فضای شهری یا مدیریت رویداد، تنها به عنوان زمینه  -9

 ساز مشارکت مؤثر مخاطبان برای حضور معنادار در رویداد

 کمترین نقش توسط مدیریت فضای شهری یا مدیریت رویداد در پیش بری رویداد ایفای-1
معناپذیرترین درجه آفرینش 

 درجه سوم معناپذیری برای آفرینش مکان

 درجه دوم  معناپذیری برای آفرینش مکان

  حداقل زمینه معناپذیری برای آفرینش

ی شهری یا مدیریت رویداد                   درجات سلسله مراتبی نقش آفرینی مدیریت فضا

 درجات سلسله مراتبی معناپذیری رویداد برای آفرینش مکان از سوی مخاطبان
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 وتواند به علت سرما یا گرمای شدید و یا روز برفی شرایط مطلوب محیطی؛ شرایط نامطلوب محیطی که می: شرایط محیطی -11

 .بارانی نظر مخاطب را تغییر دهد

 ریزی شده برای حضور در زمان مقرر برنامهاد: برخورد زمانی اتفاقی؛ از پیشزمان روید -19

چون: معلمان، کارمندان، کارگران،  مشاغلیبرای قشری خاص مانند اهالی هنر، فرهنگ، علم، ادب؛ و یا  :قشری عامل -11
  و یا خانودگی و یا عموم شهروندانصنعتگران، پاکبانان و ...؛ 

ا، ارتباط با ک فضدر ی ترین دلیل به منظور حضورلی به عنوان بهانه حضور، ابتداییگرفته، وجود عامهای صورتبر اساس تحلیل
ترین دلیل برای دستیابی به مرحله بهانه حضور، تصمیمی است که مخاطب باشد. مطمئنگیری از رخدادهای واقع در آن میآن و بهره

ت. س)شهروند، گردشگر و یا ...( خود از پیش گرفته است اما این تنها بهانه مهم و تأثیرگذار برای حضور تمام اقشار در رویدادها نبوده ا
اند های دوم تا چهارم بهانه حضور را داشتهدر مواجهه اتفاقی با رویدادها که بهانه حضور را فرآهم آورده، اگرچه معیارهای اولیه )که رتبه

 کند چندان واضح ویعنی حضور با همراهان ، میزان آگاهی از رویداد و نوع رویداد( برای مخاطبی که به یکباره با رویداد برخورد می
شخص نیست، اما معیارهایی چون مشاهده میزان و واکنش جمعیت، توزیع سنی و جنسی، حضور افراد مشهور، حدس میزان نوع م

دهد، طراحی فضا، و نحوه مدیریت رویداد در بهانه داشتن برای حضور در رویداد بیشترین طبقه شهری که غالب جمعیت را شکل می
 ته است.    تأثیر را داش

داقل زمینه معناپذیری برای آفرینش مکان از سوی شهروندان است که در مقابل به منظور بسترسازی این عامل، بهانه حضور ح
عناپذیری نماید. اما درجه باالتر مبیشترین نقش را ایفا می ،مدیریت شهری )یا مدیریت فضای شهری( در کنار مدیریت برگزاری رویداد

ی شهر مدیریت نقش رویداد، در حضور از پذیریلذت میزان در است. اگرچه« حضور میزان لذت بردن از»بعد از بهانه حضور، 

معیت، ج سازیهمراه میزان و اجرا نوع کیفیت، شود، امامی شهروندان حضور بهانه ازبسترسازی تررنگکم رویداد برگزاری مدیریت و

ارکت میزان مش»سلسله مراتبی،  آید. در این روندمی حساب به مدیریت فضای شهری و مدیریت برگزاری رویداد وظیفه همچنان

مرحله  نماید. در اینمی ایجاد را مکان آفرینش کیفیت آن تبع و به حضور کیفیت از باالتری و معنادارتر درجه« مؤثر در رویداد

یداد ان برای حضور معنادارتر در رومدیریت شهری و بیشتر مدیریت برگزاری رویداد تنها زمینه ساز مشارکت موثر شهروندان و مخاطب
. اما معناپذیرترین درجه آفرینش مکان توسط مخاطبان در به نوع رویداد و نحوه برگزاری آن وابسته است است که نوع و کیفیت آن،

د ویدااری ردر این مرحله مدیریت شهری و مدیریت برگز است. به این معنا که« فضای رویدادبری میزان پیش»یک رویداد، 

که به مدیران اصلی فضا و  بری رویداد و لحظات خاص آن بر عهده داشته و این مخاطبان هستند کمترین نقش را در پیش
شوند. در این مرحله مخاطبان با نمایش دادن میزان خالقیت و توانایی های خود در پیشگاه گران مستقل مکان مبدل میآفرینش

فرینش آبا خودشناسی و باور بیشتر به توانایی های خود،  ر زمینه مربوطه پیدا کرده وقلی ددیدگان عموم، شخصیت اجتماعی مست
 دهند.   ل ممکن، با نقش تعلق خود صورت میمکان را در معناپذیرترین شک

    گیرینتیجه
مناسب  مل، فضا یا فضاهاییتعا انسان موجودی است اجتماعی که نیاز به تعامل و برقراری ارتباط با دیگران دارد. برای برقراری این

گیری چنین فضاهایی، بستر کالبدی اگرچه الزم بوده ولی کافی نیست. حضور یابند. برای شکل جابایست تأمین گردد تا افراد در آنمی
اطره خ  کند. فضاهایی معنادار که در ذهن افراد نقش بسته و برایشان معناداری فضا برای افراد حاضر در آن نقش مهمی ایفا می

دد. رانگیز گردد تا اینگونه با آن فضاها پیوند بیشتری برقرار نموده و در واقع برای آنها مکانی برای حضور و متعاقباً ارتباط با دیگران گ
کار نبنابراین نیاز به وجود فضاهایی معنادار برای حضور افراد در آنجا به دلیل نیازهای انسانی از جمله نیازهای اجتماعی، غیر قابل ا

 توانند فضاهایی معنادار را برای آنان رقم بزنند. اتفاقات واقع در فضاهای شهری، میاست. فعالیت ها و 
ای را شیوه . رویدادهادارندبه فضاهایی معنادار برای کاربران آنها  را کنندیم اشغال که ییفضاها موقتی لیتبد لیپتانس دادها،یرو

دهند و موجب دلبستگی بیشتر آنان به فضای مربوطه، ایجاد خاطرات ذهنی کنند، تغییر مییفضای عمومی فکر مکه مردم در مورد 
 یراب را یمثبت راثیم توانندیم گردند. آنهادر نهایت ارتقاء فضا به مکان می تأثیرگذار، حس تعلق و ایجاد معناداری در اذهان و

  .بگذارند اشتراک به خاطرات و ریتصاو دیتول قیطر از کنند،یم یزندگ آن در موقت طور به که یعموم یفضاها
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ترین بهانه برای حضور در ترین و جذابکنندهدهد که ترغیبها روی آن نشان مینتایج پیمایش میدانی و تجزیه و تحلیل 
های زیباییها و تر از حضور در فضای نمایشگاهی، یعنی داشتن ذهنیت مثبت از شناخت ظرافتهای گل و گیاه به پیشنمایشگاه

جویی بخش موفقیت در گام بعدی معناپذیری رویداد برای آفرینش مکان، یعنی لذتگردد که ضمانتنواز طبیعت بازمیشکلی و روح
چه غالبا در میان شرکت کنندگان موجب ارتقاء معناپذیری در گام بعدی مدل این تحقیق یعنی، تحقق نیز هست. همچنین آن

طلبی در این های گل و گیاه بوده است. در واقع مفهوم شناخت با مشارکتنیاز به شناخت بیشتر از گونهشده است، « طلبیمشارکت»
نمایشگاه بیشتر به هم گره خورده است، چرا که تنوع و تکثر محصوالت، نیاز به شناخت و ادراک، در نتیجه درگیری بیشتر با فضای 

های صنایع دستی، سوغات و غذاهای محلی نیز مشابه بوده است و در نمایشگاه نمایشگاهی را افزایش داده است. این روند تقریبا
ن صنایع داشتتر دوست داشتن و پاسطلبی و حتی برقراری فضایی تعاملی برای عمیقموجب افزایش مشارکت« فراگیری»عامل 

و غذاهای محلی خوش عطر و رنگ و فرهنگی و بومی نیز شده است. تماشای تنوع گل و گیاه، دیدن و بوییدن و چشیدن سوغات 
ردن کزه بیشتر دانستن و حتی چگونه خلقهای خالق بوده است، انگیرنج انسانپر نقش و نگاری که دست مزه، و تأمل بر صنایع دستی

الش ت و دوستیس طبیعتبنابراین برگزاری چنین رویدادهای نمایشگاهی موجب افزایش ح در مخاطبان نیز افزایش داده است.را 
تری به فضای فیزیکی و به تبع آن فضای ذهنی مخاطبان گرایی شده که از این طریق معنای متفاوتشناسی و بومجهت فرهنگ

 به مکانی هویتمند مبدل نموده است.، انگیزبخشیده و این فضا را به شکلی خاطره

ترین بهانه حضور بوده است. ان در اغلب موارد، مهمدر تماشای تئاتر خیابانی، عامل مواجهه اتفاقی با رویدادی متفاوت در خیاب
اند، اما بیشتر تماشاگران متأثر از حضور اگرچه که برخی از مخاطبان خاص این رویداد، با آگاهی در اطراف صحنه تئاتر حاضر شده

ر برخورد با این هنر خیابانی هایی که دطور پرسشجمعیت، صدا و حرکات بازیگران که فضای خیابان را تحت شعاع قرار داده و همین
های اند. تئاترهای خیابانی منظم و متعددی که در ماهدر ذهنشان نقش بسته، جذب این جنس از رویدادها در فضاهای عمومی شده

بور مرکزی شهر عپیاده محدوده برگزار شده، برای عابرانی که حداقل یک بار در هفته یا ماه از بافت  منتهی به بازه زمانی پژوهش
لذت چه موجبکرده و تکرر برگزاری آن، مخاطبان ثابتش را نیز بیشتر کرده است. اما آن ترکنند، شناخت این رویداد را عادیمی

های خیابانی شده، حضور رودررو و نفس به نفس تماشاگران نسبت به صحنه و بازیگران است که اغلب نمایشجویی از این نمایش
اند. این رویدادهای نمایشی اند و در این میان بازخوردهای خوبی از این اجراها داشتهژیک را به تماشا نشستههای کُمیک، و بعضاً ترا
مراتب معناپذیری برگزاری رویدادها را ارتقاء بخشیده که برخی از تماشاگران نیز به دعوت طلبی در سلسلههنگامی گام مشارکت

اند و در اکثر مواقع حضوری موفق و موردتوجه عموم را داشتهروی صحنه دعوت شده های نمایشی بهبازیگران برای انجام واکنش
اند. به این ترتیب مالکیت ذهنی و معنوی فضا هم با حضور برخی تماشاگران روی صحنه و هم با برقراری ارتباط ذهنی دیگر 

انگیز در معناپذیری مکانی از ای متفاوت و خاطرهایجاد شده است که تجربه  -هابر اساس نتایج مصاحبه -تماشاگران اطراف صحنه
 رشت را ایجاد کرده است.        شهر مرکزی  محدودهپیاده بافت این فضای عمومی خیابانی در 

ضور ترین بهانه برای حکشی، چوپا و ...( به عنوان مهممی محلی )مانند الفندبازی، چانچوهای بوچه در برگزاری مسابقات و بازیآن
ی در چه که سبک زندگی شهرده شده، این بار نه یک عامل از پیش شناخته شده، بلکه رویارویی با محیطی متفاوت از آنمشاه

جویی، به های متناقض محیطی بوده و در مرحله لذتکرده، بوده است. این بهانه ابتدا در گرو جذابیتفضاهای عمومی الگوسازی می
جویی این بار با احساسات و ها و مسابقات معطوف شده است. عامل لذتقواعد خاص این بازیها و اعجاب حرکات، ریتم و زیبایی

مشارکت      همراه بوده که در مرحله برگزاری مسابقه نیز حس   -ای کهنبرآمده از پیشینه -ای نو آمده از تجربه هیجانات پیش
 بان وبرای مخاطمتفاوت را به لحاظ ذهنی و تجربی  ی، مکانیین و فرهنگ بومبخشیده تا در فضای شهری، آی جویی را انگیزش

چه موجب مالکیت ذهنی و معنوی فضایی شده است، فراتر از یک رقابت کنندگان معناپذیر نماید. در این جنس از رویداد، آنمشارکت
زندگی امروز شهری، برگرفته از بخشی به سبک های هویت، با جنبهبه مکان فضاارتقاء معمولی برای کسب جوایز بوده و تجربه 
  میراث فرهنگی و سنتی عجین شده است.

تواند مؤثرترین بسترهای آفرینش مکان هستند. نحوه و کیفیت مشارکت مخاطبان در این رویدادها می از دادهایروبرپایی  در واقع
ش مدیریت شهری، ایجاد عاملی به عنوان از سوی آن ها با درجات متفاوت معناداری محقق گردد. مهم ترین نق در آفرینش مکان

باشد. تعریف رویدادهای دارای محتوای غنی، مؤثر و جذاب برای مخاطب، دان یا گردشگران در فضای شهری میبهانه حضور شهرون
ی هایقلاجرای مناسب، درخور و با کیفیت رویداد و مدیریت مطلوب آن از پیش از برگزاری رویداد تا اتمام و حتی پس از آن، حدا

های زیبرنامه ری     ترین مرحله از هرم معناداری مکان یعنی ایجاد بهانه حضور  باشند. هرچه ایتوانند متضمن پایههستند که می
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تری را به منظور تأمین مراحل بعدی این هرم فراهم نماید، مکان مورد نظر درجه باالتری از معناداری را مورد اشاره کیفیت مناسب

تری برقرار خواهد گردید. به منظور معنادار نمودن فضاهای شهری محکم شت و میان وی و آن مکان پیوندطب خواهد دابرای مخا
نمایند. به جهت اینکه ها و رویدادهای واقع در آنها نقش مهمی ایفا میهای شهری، فعالیتواقع ارتقاء فضاهای شهری به مکانو در 

تری را رقم زده و پیوند کنندگان از فضا، خاطرات ذهنی قویحاظ اثرگذاری بر اذهان استفاده رویدادهای تعریف شده و مدنظر به ل
تری را میان فرد و فضا برقرار نماید، الگوی سلسله مراتبی معناپذیری رویداد در آفرینش مکان در پژوهش حاضر ارائه گردید محکم

  نمایند.آفرینی مینقش ،فضاهای شهری و هم کاربران فضا هادارکه در این میان هم مدیریت شهری به عنوان سیاستگذار 

 منابع 
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