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چكيده
مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است که با هدف تبیین تفسیری نشانه در ساحت فضایي شهر صورت 
گرفته است. یکي از نشانه هاي مستعمل در بافت شهري اردبیل عبارت "سبالن" است. طیف وسیعي 
از مغازه ها، کاالها، دیوارنوشته ها و مؤسسات از این عنوان یا ترکیبي از آن در اسامي و یا تزئین خود 
استفاده مي کنند. این پژوهش بر اساس روش پدیدارشناسي توصیفی انجام شده است و ساختارهایي 
که از نشانه ترسیم شده بودند، از طریق تحلیل داده هاي حاصل از مصاحبه با دوازده نفر از شهروندان 
اردبیلي مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل پدیدارشناختي بر اساس الگوي تحلیلي موستاکاس 
نشان داد مردم اردبیل رمزگان به کار گرفته در نشانه را به گونه های متفاوتی تفسیر می کنند. آنها در 
فضاي نمادین که به صورت هاي رمزگاني با بیان هاي خاص خودشان ایجاد شده است، بر اساس 
صورت هایي مشابه با همان بیان ها که با گونه های احساسي، وجودي و قدسي توصیف می کردند، 
برداشت مي  کنند. این رمزگان ها که در چارچوبي محدود تولید مي شود، توسط مردمي که با آنها 

مواجه مي شوند، به  رغم آزادي شان در برداشت ترجیحي ، در همین چارچو65ب قرائت مي شود.
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مقدمه
یک شهرنشین در جهاني مسکن دارد که گرداگرد او را گرفته است. از این نظر او قلب شهر 
است، چیزي که در شهر جریان دارد موجب زدن نبض هاي او مي شود. تعین یک فرد شهرنشین 
بدون وجود شهروندي او میسر نیست و این وجود یک حس تاریخي است. از این رو شهر 
در زندگي هر فرد اهمیتي هستي شناختي دارد و وجود او جداي از وجود پیرامونش نیست. 
اما شهر نه یک کل اسطوره اي، که یک مجموعة پیچیده است. شهر به مثابة مکان، جنبة عمیق 
و پیچیدة تجربة انسان از دنیا است )یزداني و دیگران، 1387: 14(. این تجربه نه فقط از طریق 
شهر، که از دوران قدیمي تري با انساِن محصور در فضا همراه بوده است. ادراک انسان از فضاي 
جغرافیایي خود همواره با دیدي اسطوره اي و کیهان شناختي از طبیعت مضاعف شده است. 
این دید اسطوره اي در میان یونانیان باستان و آناپورنا، آکنده از افسانه تقدس و اسطوره بوده 
است )دولفوس، 1374: 70(. فضاي پیرامون انسان اگرچه ملهم از اشیاء است، اما این اشیاء 
توسط انسان  از هم تمایز مي یابند و در این تمایز است که هر کدام داراي معني مي شوند و به 
ابژه اي داللت مي کنند. از این رو شهر داراي یک نظام از تداعي معاني است که به تعبیري آن 
را روح مکان دانسته اند. اگرچه امیل دورکیم جامعه را داراي روح یا وجدان جمعي مي داند و 
آن را همچون خوني در رگ هاي جامعه مي پندارد )الیوت، 2010: 259(، فضا نیز داراي روحي 
است که ناشي از گفتمان هاي موجود از طریق شکل گیري معاني بوده است و در واقع از نوعي 

متافیزیک بهره مند است )عقیلي و احدي، 1390:  9-8(. 
به این صورت آنچه در رگهاي شهر جریان دارد، بازنمودي جمعي است که خود را از 
طریق نشانه ها و ابژه هاي بیروني نشان مي دهد. از این رو هر شهري داراي چشم اندازي از 
نشانه ها مي شود که به صورت مرکب از نظام نشانه ها شکل گرفته است و زیرشاخه هایي 
همچون نظام هاي هنري، زیباشناختي، جغرافیایي و ... نیز دارد. نشانه ها از طریق قواعد یا 
قراردادهاي خاص ساخته مي شوند )فیاض و دیگران، 1390: 114( و البته این ساخته شدن به 
یک باره صورت نمي گیرد. نشانه ها در یک شهر طی فرآیندی تاریخی تکوین می یابد و  از طریق 
عاملیت انسان ساخته مي شود. فلذا درک انسان از ابزاري چون زبان، تصویر و حتي معماري 
همچون یک تعلق هویتي است که امري زمان مند نیز مي باشد. نشانه ها از طریق نقشی که در 

آگاهی مردم از پیرامون شان دارد، در شکل گرفتن هویت شهر مؤثر است.
نشانه های بسیاری در فضای هر شهری وجود دارد. نشانه ها محصول فرآیندی از ساخته 
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شدن هندسی فضا، یا نمادسازی و نام گذاری توسط انسان ها است. یکي از نشانه هایي که در 
شهر اردبیل وجود دارد، نشانة سبالن است که در عمدة فضاهای رسمی و عمومی شهر اردبیل 
به وفور مشاهده مي گردد. دیوارنویسي، نام گذاري براي مؤسسات و حتي استفاده از واژه براي 
نامیدن غیر رسمي مغازه ها، مراکز شهري و ... در این شهر رواج دارد. علي رغم این که وجود نام 
براي مؤسسات الزامي است، نام سبالن عالوه  بر مؤسسات رسمي، بر روی شیشة مغازه ها و 
مراکز غیررسمي و حتي در دیوارنوشته  ها هم موجود است. به نظر مي رسد استفاده از این نام 
صرفاً شبیه واژه هایي همچون برند1 نمی باشد. نام عمومیت بیشتري دارد و در سراسر شهر به 
صورت هاي مختلف به کار مي رود. در برخی از مکان های عمومی این نام اولویت دارد، علی هذا 
در برخی مکان های ساده همچون پارکینگ ها و مراکز لوله کشی آب نیز از این نام استفاده 
می شود. عالوه  بر  این، در شهر اردبیل اشاره به سبالن به صورت های مختلفی وجود دارد. در 
اکثر موارد از نام سبالن یا ساواالن استفاده می شود یا به آن اشارة ضمنی می شود. در مواردی 

نیز تابلوی عکسی از این کوه در تبلیغات کاالیی وجود دارد. 
می بایست مخاطبان آن از طریق این نام که در صور مختلفی به  کار گرفته شده است، به 
موضوعی پی ببرند یا چیزی را تصور کنند و یا در فرآیند مبادلة کاال یا خدمات به نحوی توجیه 
شوند. آنها چون در شهر زندگی می کنند، در طول زندگی همراه این نشانه هستند. اگر چنانچه 
روزی این نشانه ها به یک باره از شهر رخت بر بندند، چه خواهد شد؟ وجود این نشانه در حال 
حاضر عالوه  بر اینکه بخشی از عادات نام گذاری در شهر را شکل می دهد، در حضور مردم 
در اردبیل نیز به نوعی جای دارد. اگرچه خود نام حایز اهمیت است، چشم اندازی از سبالن 
نیز همواره از اردبیل و در پشت خانه های  سمت غربی شهر قابل مشاهده است. چنین حالتی 
می تواند در عادت مردم به وجود سبالن چه از طریق منظر شهری آن و چه از طریق احساسی 
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 پیرامون شان آغشته به 
نشانه هایی است که با نام سبالن خود را به آنها می نماید، به آن خو گرفته اند و به تعبیری 
دیگر عادت کرده اند. آنها به دیدن و خواندن این نشانه و طبیعتاً درک و خوانشی از این نام 
خو گرفته اند. اما این خو گرفتن و عادت کردن در آگاهی مردم به چه صورتی است و سبالن 
1. Brand
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همواره چگونه در ذهن مردم معنا می شود؟ آیا این نام به همان صورتی که وجود دارد و به 
صورتی اسطوره ای و کشف نشده خوانده می شود یا این که داللت هایی از این نام وجود 
دارد تا زمینه های بنیادین معانی ای را که در فراگرد زندگی مردم جاری است، مکشوف سازد. 
آنچه در این تحقیق مد نظر است، خوانش معناي نشانة سبالن توسط مردم شهر اردبیل است. 
نشانه اي که در سراسر شهر و در واقع در سیستم نشانه  اي شهر وجود دارد و مردم را با روح 
زندگي شهري مرتبط مي کند. به بیاني دیگر گفتمان معناشناختي در شهر وجود دارد و در فرآیند 

کنش هاي مردم در برابر این نشانه معنا مي شود. 

ادبيات نظری
ورود به شهر و ارتباط با فضاي شهري یکي از مسائلي است که در جامعه شناسي شهري همواره 
مد نظر بوده است. این مسئله ذهن لوئیس مامفورد را هم بدین صورت به خود مشغول کرده 
بود که می خواست بداند درک ارزش هاي فرهنگي نهفته در ساختار سیماي شهر در دوران هاي 
متفاوت تاریخي چگونه میسر است )ساوج و وارد، 1387: 173(. نشانه ها مي توانند زمینه اي 
براي هویت یک شهر به شمار آیند و بدون آنها، شهرها بخش هایي بي ارتباط و گسسته از 
هم خواهند بود و تحت این شرایط شهر به مرور زمان به ابزاري عملکردي و نشان دار با 
نشانه هاي غیرخودي تنزل مي یابد )ماجدي و زرآبادي، 1389: 20(. از نظر ماجدي و زرآبادي 
نشانه ها امري هستند که باید در شهرسازي مد نظر قرار گیرند تا شهرهاي معاصر ما بتوانند 
حامل هویت شهر و مردم آن باشند. )زندي و دیگران 1390: 185( در ”بررسي زبان شناختي 
خودرونوشته هاي تهران و اردبیل"، دریافتند که مضمون غالب در این نوشته ها، مضمون مذهبي 
بوده است و به لحاظ هویتي به سمت هویت ملي- اسالمي گرایش دارد. زبان نگارش هاي هر 
دو شهر فارسي و گرایش جنسیتي مذکر در آنها غالب بوده است. این امر داللت بر هویت شهر 
دارد. کامران )1382: 112( در تحقیقي با عنوان "نشانه شناسي تبلیغات شهري در ایران با تأکید 
بر بیلبوردهاي شهر تهران" نشان داد که کلمات و ترکیباتي چون کاالي خارجي، کنکور و ... در 
کشور ما داراي داللت هاي ضمني خاصي است که همین داللت ها در شکل گیري اسطوره ها و 
کلیشه هاي حاکم بر این متن ها مؤثر است. این کاالها خود را از طریق سبک مصرف و زندگي 
مردم در فضا نمادین مي سازد و به نوعي نشان دهنده هویت مدرن مردم هستند. کفشچیان  مقدم 
و رویان )1387: 112( با بررسي نقاشي هاي شهري روي دیوارهاي تهران در قبل و بعد از 
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انقالب دریافتند دیوارنگاري در دهه هشتاد و نود در تهران نسبت به دوره هاي قبل پیشرفت 
چشمگیري داشته است در این دوره دیوارنگاري ناظر بر اهداف فرهنگي، اجتماعي، ملي 
مذهبي، تزئیني و دکوراتیو، بهینه سازي فضاي بصري و تبلیغاتي تجارتي بوده است. دابوس و 
دیگران1 )2010: 593( در تحقیق خود بر روی پوسترهای فرهنگ شهادت در فضاهای شهری 
لبنان به تحلیل نشانه شناختي معناي گذار از زندگي به مرگ پرداخته اند. به نظر آنها این پوسترها 
تأثیر عمیقی بر فرهنگ و هویت مردم از نقطه نظر شهادت طلبی گذاشته است و روح جامعه را 

از طریق نشانه های گسترده در شهر، تسخیر کرده است.
کاستلز )1380: 490-491( در مطالعه اي موردي انعکاس معاني فرهنگي چندقومي در بافت 
شهر بلویل، یکي از شهرهاي فرانسه در آستانة تغییرات شهري دورة پست مدرن را بررسي کرده 
است. وي مشاهده نمود که فرهنگ ها و تاریخ ها در آیین و آدابي به واقع تکثرگرا، در مکان با 
یکدیگر ارتباط متقابل دارند و بدین ترتیب به آن معنا مي بخشند و با شهر حافظة جمعي مرتبط 
مي شوند. ساکنان این شهر در طول تاریخ فضایي معنادار و تعاملي ایجاد کرده اند که استفاده هاي 
متنوع و کارکردها و جلوه هاي گسترده دارد. آنها فعاالنه با محیط فیزیکي روزمرة خود ارتباط 
برقرار مي کنند. در حد فاصل خانه و جهان مکاني به نام بلویل وجود دارد. البته فهم و بیان معنا 
خود مسئله اي دیگر است. چنانچه هر صحنه یا واژه اي لزوماً معنا ندارد و معنا در پس داللت 
نهفته است. روالن بارت )1380: 32( در مقاله مربوط به برج ایفل بیان کرده است که برج ایفل 
چگونه توانسته است شهر پاریس را بي معني کند »به عنوان نماد کلی پاریس در تمامی جهان 
حضور دارد و در هر جایی از کرة زمین که پاریس باید به عنوان ایماژ بیان شود، حاضر است. 
هیچ سفری به فرانسه انجام نمی شود مگر به سبب نام برج ایفل. هیچ کتاب درسی، پوستر یا 
فیلمی در فرانسه وجود ندارد که آن را به عنوان نشانة عمدة مردم و کشور فرانسه نداند«. با کارکرد 
نشانه اي 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(. این در حالي است که برج خود یک پدیده 
جدید و بي معنا است و فقط ارادة معماري مدرن است. از این نظر او کارکرد اسطوره اي ساحت 
استعالیي نشانه را مد نظر دارد که با جلب توجه همة بازدیدکنندگان موجب بي معنا و بي اهمیت 
شدن پاریس شده است. در حالي که دیگر نماد مانند کوه مي تواند سرشار از معنا و منبع انرژي 
باشد. معنای یک نشانه می تواند رهیافتی در زندگی انسان داشته باشد. خاني و مهروش )1385: ( 
1. Dabbous et al
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پژوهشي را دربارة جایگاه نمادین کوه رضوي در فرهنگ اسالمي انجام دادند. این کوه در 
کاربردهاي عرفي، نماد عظمت و استواري بوده است، حداقل در سده ي دوم قمري از یک باور 
عرفي فراتر رفته است و جایگاهي همچون نماد مذهبي یافته است. بر این اساس کوه رضوي 
هم چونان محل زندگي قائم تا وقت ظهور و همچونان برزخي بهشت گونه مطرح شده است که 
با ویژگي هاي جغرافیایي این منطقه، همچون سرسبزي و پوشیدگي از گیاهان، حضور حیوانات 

درنده، صعب العبور بودن و جز آنها سازگار است. 

چارچوب مفهومی
در این تحقیق الگویي از هرمنوتیک استفاده شده است که با نگاهي معرفت شناسانه به ماهیت 
معنا در شهر، از طریق روش شناسي تفسیري، فرآیند معنا را مورد مطالعه قرار مي دهد. به همین 
جهت نخست دیدگاهي هستي شناسانه به وجود انسان در شهر و ارتباط فهم یا حواّس او با 
نشانه ها مورد توجه قرار گرفته است و سپس تفسیري پدیدارشناسانه از آگاهي کنش گران از 

این ادراک صورت گرفته است.
ساحت فضا تحت تأثیر مطالعات هایدگر از فضامندی هستي انسان مورد مداقة اندیشمندان 
دیگر قرار گرفت و بعد از او توجه به مفهوم قدرت و فرهنگ فضا از طریق فوکو و لفور اهمیت 
یافت. به نظر هایدگر وجود هویت هر هستي حتی انسان مخصوصاً از نظر وجود داشتن در 
فضا قابل تأمل است البته او به این فهم جنبة تاریخي داده است و فهم گذشته را شرط ضروري 
براي درک آینده مي داند )معیني علمداري،1381: 12(. از نظر او از این منظر که انسان مکان 
را حس می کند و می فهمد، هر مکانی می تواند دارای بعدی دیگر همچون "روح مکان" باشد 
که به عنوان عاملی مهم در هر فرهنگی شکل می گیرد )پرتوي، 1392: 125(. هایدگر طرحی از 
سکنی گزیدن برای انسان قائل است که انسان در مکان سکنی می گزیند و در آن آرام می گیرد 
)پاسمور1، 1968: 479(. این 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، 
در وضع وجودی اش سقوط کرده است و در جهان ابزارها محصور شده است )اباذری، 1389: 
227(. طبیعت پیرامون عالمی است که انسان با آن مواجه است و آن را کشف می کند. هر شیء 
قابل کشف شدن و به تعبیر هوسرل دارای ذات و معنی ای است که می تواند از طریق آن قابل 
1. Passmore J
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فهم باشد. هایدگر نشانه ها را ابزاری می داند که در مراودة پردازشگرانه ای در زندگی روزمره 
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، 1390: 227(. 
زیمل نیز براي بیانی از مسئله هستي شناسانة انسان مدرن به دنبال بیاني دیالکتیکي است. او 
نمي خواهد هیچ یک از عوالم ذهن و عین را مقدم شمارد و از این رو هستي انسان در نظر او، 
تجربه اي از خو گرفتن یا عادت کردن به این فرآیند دیالکتیکي است. از نظر او انسان در جریان 
تجربة خود از فرآیند دروني سازی زندگي، تحت تأثیر تولیدات بیرونی جامعه است. از نظر 
زیمل گروه هاي انساني در فرآیند کنش هاي اعضایش تعین مي یابد. هر دو فرآیندهاي بیروني 
و دروني انسان را به فعلیت مي کشانند و در جایي همچون کالن شهر که موجب دلزدگي اش 
هم مي شود، حواس او را در روند تغییر قرار مي دهند. عالئق فرهنگي انسان منجر به خلق 
فرهنگ عیني مي شود که او را تحت کنش هاي متوالي ثانویه قرار مي دهد )ریتزر و اسمارت1، 
2003: 70(. بازنمایی فرهنگ کالن شهر در آن بخش از بنیاد روانی انسان صورت می گیرد که 
در واقع درونی سازی در آن رخ می دهد )زیمل، 1372: 56(. زیمل این جنبه را جنبه ي دروني 
و یا حیات ذهني مي نامد که جنبه اي ارگانیستي به آن متصور شده است و معتقد است بخشي 
از روان انسان است. این عادت واره موجب مي شود انساِن مدرِن شهري همواره در دیالکتیک 
میان عینیات جهان مدرن و ذهنیات پیشین خود سرگردان باشد، تحلیلي از انسان مدرن که 
مد نظر هایدگر نیز هست. به تعبیر زیتیلن )1381(، در چنین وضعیتي همواره کمبود چیزي 
مشخص در مرکز روح، انسان ها را به جست و جوي ارضاء موقتي از طریق محرک هاي جدید 
ترغیب مي کند و به سوي احساسات و فعالیت هاي خارجي جدید مي راند و بدین دلیل او 
در میان عدم ثبات و بي یاوري گرفتار مي شود )زیتیلن به نقل از زیمل، 1381(. هم هایدگر و 
هم زیمل به مقولة شدن و حرکت پرداخته اند؛ هایدگر فهم را زمان مند و محور هستي انسان 
مي داند، زیمل نیز حرکت و مرگ مداوم را در فرآیند دیالکتیک میان کالن شهر و حواس انسان 

توصیف کرده است. 
پیرامون انسان که منشأ هویت او است، تحت تأثیر عالئق فرهنگي خود او شکل گرفته 
است و در نتیجه شهر منشوري از تاریخ عینیات و درک آنها است که به صورت متوالي و 

1. Ritzer G & Smart B
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تحت عمل خود انسان ایجاد شده است. از این رو عینیت هایي که انسان خود ساخته است، از 
طریق درک او از پیرامون و مکان مندي اش موجد هویت او مي شود. فلذا مسیر زندگی، فرآیندی 
دیالکتیکی از درونی سازی مداوم فضای عینی خودساختة روزمره انسان است. این فضاي عیني 
همچون یک نظام زباني با چارچوب ایدئولوژیکي همیشه منتظر انسانی جدید است تا او را 
در خود فرو برد. این فضا عالوه بر عرصة زبان و بازنمایي، حتی در زمینة اشکال مادي، نهادها 
و کردارهاي اجتماعي انسان که از طریق آن به زندگي اش سازمان مي دهد و زیست مي کند، 
ایدئولوژی انسان را سامان می دهد )ترنر1، 2003: 114-113(. این ایدئولوژي صورت بیروني 

از همان چیزي است که مي توان آن را روح مکان نامید. 
استوارت هال به همراه توني بنت در سال هاي 1970 و 1980 و به دنبال طرحي که گرامشي 
از ایدئولوژي ارائه داد، در پي فرآیندي زبان شناختي و ترتیب نیافته از ایدئولوژي بود تا به مدد 
آن بتواند هویت هاي پیوندیافته را توصیف کند )دالنتي2، 2003: 93(. او در طرح خود از مطالعه 
فرهنگ تلویزیون، به توصیف نظري از چگونگي و نحوة انتشار پیام ها مي پردازد. وي نظریه 
ارتباطات مرحله اي را مطرح مي کند: تولید، پخش، استفاده و بازتولید. از نظر هال هر کدام از 
این مراحل نسبتاً مستقل از یکدیگر هستند. این بدان معني است که رمزگذاري یک پیام در 
دریافت آن تأثیر مي گذارد، اما نه به شیوه اي روشن و آشکار )هال،1382: 337( بلکه از طریق 
درک و تفسیر متون با ارجاع به رمزگان مناسب توسط رمزگشا. بیشتر نظریه پردازان فرهنگي 
فرض را بر این گرفته اند که خواننده به طور مثال معناي متن را مي سازد و صرفاً به استخراج 
آن از متن نمي پردازد )چندلر، 1387: 324(. این یک رمز ایدئولوژیک است که در آن موقعیت 
اجتماعي خواننده، او را مستقیماً در یک رابطه تقابلي قرار مي دهد به طوري که خوانش ارجح را 
مي فهمد اما در فرهنگ شریک نمي شود و عین خوانش را نمي پذیرد. چنین شخصي حامل یک 

رمز ایدئولوژیک بدیل خواهد بود )همان: 336(. 
طرح استوارت هال از ایدئولوژي اگر به صورت دقیق تر در نظر قرار گیرد، از طریق تفسیر 
عمقي که به دنبال وي بارت آن را ارائه داد، قابل انجام است. او بر آن شد تا به تمایز سوسوری 
با دقتی بیشتر و به شیوه ای عمیق تر نگاه کند.  بارت به الیه هاي متعدد یک نشانه توجه نمود تا 
توانست به مدلی تفسیری دست یابد که از معنای یک نشانه فراتر برور و داللت های ضمنی را با 
معانی متعددی که در سطحی دیگر از معنا وجود دارد تبیین کند. با استفاده از این رویکرد، بارت 
1. Turner G
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توانست اسطوره هاي متعدد جامعة فرانسوي را بازنگري کند و بداند چگونه ایدئولوژي بورژوا 
در آن جامعه خودي و یا طبیعي سازي مي شود چنانکه اسطوره سیتروئن فرانسه توانسته است 
از طریق سبک های زندگی بر روح مردم تأثیر بگذارد )الیوت1، 2010: 193(. بر اساس الگوي 
نشانه- زبان شناسي بارت )1386( مي توان دید که در اسطوره دو ]یا بیشتر[ نظام نشانه شناسانه 
وجود دارد که یکي در نسبت با دیگري به طور متناوب تنظیم مي گردد )1( نظام زباني، زباني 
را که زبان- ابژه نامیده است، زیرا زباني است که اسطوره آن را به کار مي گیرد تا نظام خود را 
بنا سازد؛ و )2( خود اسطوره، که آن را مابعد زبان نامیده است زیرا همان زبان دوم است که در 
آن آدمي دربارة زبان اول سخن مي گوید. وجود زیرزبان ها همان چیزي است که به نظر سورل 
منجر به قسمي محرک دروني شده است و اسطوره  ها را در نظر آدمي توجیه مي کند )پالمناتز، 
1389: 155(. این محرک درونی همان چیزی است که به نظر زیمل در جنبة روا ن شناختی از 

زندگی سیطرة عادت واره ها در هدایت زندگی مردم را به همراه دارد.
بنیامین معنا را ذاتي مکان مي داند و مي گوید اشیاء در حال سخن گفتن هستند. او معتقد 
است که حتی سنگ ها، اسکله ها و کیوسک هاي پاریس هم با زبانی حرف مي زنند که البته 
این حرف ها بافت خاطره دارد )تانکیس، 1388: 188(. دوسرتو، فکر کردن دربارة واژه ها را 
همچون باستان شناسي معنا از گذشته مي داند و اظهار دارد که از این طریق بارقه هاي خاطره 
و ذرة معنا قابل دست یابي هستند )تانکیس، 1388: 188( تا جایي که مي توان گفت در آگاهي 
مردم، حکایت هایي قابل شکل گیري است. از این نظر یک شهروند مي تواند فرآیند مواجهة 
خود با شهر را به صورت هایی این چنین بیان کند. به نظر هوسرل آگاهي انسان التفاتي است و 
آن عبارت است از التفات او به سوي اشیائي که در محیط فرهنگي اجتماعي فرد وجود دارد. 
از این نظر فرد در آگاهی خود اطمینان بخصوصی از تجربه اش از واقعیت های بیرونی جهان 
خارج دارد )دیلون2، 2011: 286(. از این رو مي توان فرآیند آگاهي افراد را از این نظر که به 
معناي واژه ها و بافت ها فکر مي کنند و از این جهت که حیث التفاتي آنها است مورد نظر قرار 
دارد. اگرچه هوسرل نتوانست طرح خود مبني بر اصالت معنا را عملي سازد )ورنو و وال، 

1387: 51(، اما رهیافت او راهي میسر را به سوي درک و دریافت معنا به دست مي دهد.
به طور خالصه مي توان گفت شهر، محصولي از توجه و نگرش انسان به آن و بازتولید 
توجه یا التفات در ذهن انسان است. اگر زیمل انسان ها را در گیرودار ذهن خود مي دانست، 
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انسان شناسي هوسرل مفهوم حیث التفاتی را به میان آورده است و با این مفهوم مي توان ادراک 
موجود در حیات ذهنی را نه از طریق دیالکتیک و فشار رواني میان جهان بیرون و درون انسان، 
بلکه ناشی از شکل گرفتن نوعی باور و آگاهی از جهان عینی دانست که البته زیمل اصرار بر 
تفاسیر مجدد جهان  های تغییر یافته بیرونی در حیات ذهن دارد. از این رو آگاهی انسان از جهان 
عینی مدام تغییر می یابد چرا که جهان عینی مدام در حال تغییر توسط خود انسان است. اما با 
توجه به اینکه خود انسان بر اساس ارادة خود جهان عینی را دستخوش تغییر می کند، چگونه 
می توان میان دو بخش از دانش اولیه و ثانویه این عینیت را با هم مرتبط دانست؟ بخصوص 
اینکه این دانش درباره جهان بیرونی و محیط زیست انسان باشد. به این صورت مدرنیسم 
پروژه اي التفاتي است و آنچه کالن  شهر و جهان مدرن نام دارد، الیه اي از تصور جهان در 
اندیشه انسان است. با تأکید بر نظر هرمنوتیکي دریافت استیوارت هال، این الیه ها در جریان 
برخورد با حکایت هاي فضایي و یا خاطره هاي انباشته شده شهري، توسط مردم به شیوه اي 
دروني و به طور مداوم دستخوش تفسیر است. مردم به صورت روزمره در جریان نشانه هاي 
شهر قرار گرفته اند و آنها را بارها می خوانند. اگرچه به تعبیر هال این کدگشایي توسط مردم 

صورت مي گیرد، خود کدگذاري نیز از قبل مرهون خود مردم بوده است. 

شکل 1: مدل مفهومی تحلیل معنی نشانه در فضای شهر

با توجه به ساخت وجودی نشانه در ساحت فضایی شهر که کنش گر در مواجـــهه و 
امکان معنای آن قرار دارد و هم چنین الگوهای هرمنوتیکی استوارت هال و تفسیری روالن 
بارت می توان به این سوأل پاسخ داد که )1( ساخت عینی و ذهنی مردم از یک نشانة با هویت 
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در ساحت فضای شهری چیست؟ البته یافتن این سوأل در قالب پاسخ به سوأالتی میسر بود 
که می  توان به این صورت بیان نمود )2( نشانه  به چه صورت در فضای شهر نمادین می شوند؟ 
)3( چه روالی در مواجهه روزمره با نشانه های فضای زندگی مردم اردبیل وجود دارد؟ )4( 
فرآیند تفسیر مردم از این نشانه چگونه صورت می گیرد؟ )5( چه گفتمان هایی در معانی مستتر 

در فضای نمادین شهر می تواند وجود داشته باشد؟

روش تحقيق
بحث روش در این تحقیق در دو سطح مطرح است: در سطح تحلیل متن شهر و در سطح 
تحلیل بین االذهاني مردم شهر. در بخش نخست از روش تحلیل نشانه شناسي متن براي بررسي 
سطوح موجود و انواع نشانه موجود در شهر استفاده شده است. بخش دوم، شامل پژوهشي 
نفر از شهروندان  التفاتي دوازده  باورهاي  از طریق تفسیر  کیفي به روش پدیدارشناختي و 

معمولي اردبیلي صورت گرفته است. 
از مشاهده ی رمزگان های مختلف نشانه ی »سبالن« در ساحت  در بخش اول توصیفی 
فضایی شهر اردبیل صورت می گیرد. این رمزگان ها صورت های محتلف به کارگیری نشانه 
مردم  با  ارتباط  ایجاد  به  نوعی  به  و  نمادین ساخته  اردبیل  در فضای شهر  را  آن  که  است 
می انجامد. به این ترتیب تصویر یا واژه ای در معرض ارتباط قرار می گیرد که جنبه هایی هویتی 
از شهر را نمایان می کند. بر اساس چنین مالحظاتي، امکان تحلیل این نشانه در دو مرحله میسر 
مي شود. یک مرحله از نشانه بدون در نظر گرفتن شهر و مرحلة دیگر، از همان نشانه در داخل 
شهر سخن مي گفت. این نشانه در عین این که نام کوهي در ضلع غربي شهر اردبیل است، در 
شهر صورت هاي مختلفي به خود مي گیرد تا در دیدگان بیننده عیان گردد. همانطور که در دانش 
نشانه شناسي مطرح می شود، قراردادهاي معیني مي تواند نشانه را مشخص کند. داللت ضمني 
به آن، داللت صریح و وجوه شمایلي یا رمزگاني به آن مي تواند آن را براي بیننده تداعي کند. 
براي شفاف تر شدن توصیف از نشانة سبالن، این سطوح از طریق بررسي صورت هاي عیني 
نشانه به صورت هایي که در شهر موجود بود مورد بررسي قرار گرفت. در این قسمت تحلیل 

نشانه شناختي بر اساس جنبه هاي نمادین و استعاري آن انجام گردیده است. 
بخش دوم در خصوص مقولة ذهنیت، براي راه یابي به آنچه سرگذشت نشانه در حیات 
التفات مردم به آن است که  اردبیلي است، روش مناسب، دریافتن حیث  ذهني شهروندان 
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به این منظور پدیدارشناسي آن انجام گرفت. این روش در استخراج عصاره و ذات تجربة 
انساني از دریافت آنچه به عنوان نشانه  هویت فضایي قابل تعریف است، شیوه اي از تحقیق 
با مختصات توصیفي، انعکاسي و تفسیري پیشنهاد مي کند. تجربه به لحاظ پدیدارشناسي به 
نحوي به ادراکات انسان از حضورش در این دنیا زماني که امورات، حقایق و ارزش ها ساخته 
مي شوند مربوط است. به همین لحاظ پدیدارشناسان به دنبال توصیف چیزي هستند که تمامي 
تبییني تفسیري از نشانه هاي  ارائه  آن پدیده ها را تجربه مي کند )ایمان، 1387: 277(. براي 
هویت فضایي، قرائت هاي شهروندان از طریق مصاحبه هاي گفت و گویي و نیمه ساختاریافته به 
دست آمد. سپس روند پژوهش به صورتي ادامه یافت تا این قرائت  ها تجزیه شود و بر اساس 
ساختاري که نشانه دارد سطوح یا تم ها در کنار هم قرار گیرند تا هر سطح از نتایج مصاحبه 
مورد تأویل قرار گیرد و با خوشه بندي یافته هاي تأویل به سطحي بین االذهاني یا تأویلي مشترک 
رهنمون گردد. تأویل قرائت ها با در نظر داشتن داللت هاي مجزاي مردم از نشانه، تمرکز آنان 

بر یک تصور یا تداعي مشترک از نشانه را تبیین مي نماید. 
استراتژي انتخاب نمونه هایي از شهروندان براي انجام مصاحبه، دستیابي به فهمي عمیق از 
موضوع )نیومن1، 1997: 206( در حیات ذهني آنها بوده است؛ لذا نمونه گیري هدفمند روشي 
مناسب براي نیل به این هدف تشخیص داده شد؛ زیرا در آن افرادي مورد جست وجو قرار 
مي گیرند که حداکثر درگیري را با مسئله تحقیق و از اطالعات مناسبي برخوردار باشند )ایمان، 
1387: 146(. معیارهاي شناخت نمونه مد نظر محقق چنین بود: )1( مشارکت جو بایستي یک 
شهروند اردبیلي به شمار برود، )2( سنین جواني را پشت سر گذاشته باشد، فردي اجتماعي به 
حساب آید و قابلیت تعامل یا مصاحبه را داشته باشد، )3( موضوع مصاحبه براي وي تا اندازه اي 
قابل فهم و لمس باشد و )4( نسبت متناسب هر دوجنس در انجام نمونه گیري رعایت شده باشد. 
روش گردآوري داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت مند یا به عبارتي از طریق گفت و گوهایي 
آزاد و در عین حال متمرکز براي دریافت عقاید و افکار مصاحبه شوندگان )استربرگ، 1384: 
105( انجام گرفت. پس از مصاحبه مقدماتي با چهار نمونه، مصاحبه تا دوازده نمونه ادامه 
یافت تا از اشباع نظري اطمینان حاصل شود. الگوي تحلیل پدیدارشناختي، الگویي معناشناختي 
از کل داده ها به دست مي دهد. در این الگو، )1( نخست از طریق الگوي موستاکاس2 داده ها 
تجزیه شد و تم هایي )مضامین( از آنها به دست آمد تا بتوان معاني را از آن بیرون کشید، 
1. Neuman, WL
2. Moustakas
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)2( بر اساس بیانات معنادار مهم، اقدام به توسعه خوشه هاي معنایي صورت گرفت )ایمان، 
1387: 297(، )3( تم هاي معنایي به دست آمده از مرحله ي دوم، طبقه بندي شدند و دسته بندي 
ارائه شد که در  پرتره اي  تم  از هر  داده ها حاصل شد، )4(  انباشتگي  از  برآوردي  داده ها و 
بردارنده توصیفي از تجربه هایي بود که انتزاعي از محتواي درون ساختاري تجربه قرائت نشانه 
در ذهن کنش گران مي باشد )محمدپور، 1389: 419( و )5( در نهایت توصیفي ساختاري و 
متني از ترکیب توصیف هاي بر هم  نهاده از پرتره تم هاي متني به عنوان اجزاي ساختاري انجام 

گرفت. بر اساس این ترکیب توصیفي از ذات و ماهیت پدیده به دست آمد.

یافته ها
طبق آنچه گفته شد، نشانه داراي دو وجه عیني و ذهني است. نخست به ارائة توصیفي از آنچه 
به صورت محقق یافته در جریاني از وجوه نمادین در شهر مالحظه شد پرداخته است، سپس به 

بخشي که از طریق مصاحبه با مردم جمع آوري شده است، اشاره خواهد شد. 
مشاهدات در سطح شهر از این قرار است که بافت شهر اردبیل از رمزگان هایي از تصاویر 
و چشم اندازهاي متنوع بر اساس آنچه در خصوص نشانة "سبالن" مورد تحقیق قرار گرفت، 
تشکیل شده است. صریح ترین صورت از نشانه هاي فضایي، از طریق )1( چشم اندازي در 
حین درنگ ایجاد مي شود. بافت شکلي شهر، بافت زباني، ماهیت کاالها، مناسبات تولید کاال و 
خدمات، جنس، الگو و عملکرد کاالها و الي آخر که در مسیر تداعي "سبالن" وجود دارد. این 
جنبة نمادین از متني است که توسط این واژه در شهر گسترانیده شده است و به طرق مختلف 
داللت مي شود. )2( خود واژه )حامل نشانه( که به صورت قراردادي بر کوه سبالن داللت 
دارد، )3( ارتباط آن با ماهیت کاالیی همچون عسل به عنوان وجهي استعاري و )4( صورتي از 
مجاز که براي تعریف رابطة تولید استفاده مي شود که این رابطه براي بیان قالب هویت مي تواند 
کاربرد داشته باشد: همچون سرعین، جنس ماّده: همچون گوشت محلي و سایر نشانه ها که 
هر کدام در هر چهار مرحله، نشانه توسط شهروندان قرائت شده است و منجر به شکل گیري 
معاني یا تأثرات در ذهن ایشان مي شود. شکل گیري معاني و تأثرات، از شرایط خاص نشانه و 
قراردادهایي که هر کس مي تواند در قرائت نشانه داشته باشد برمي خیزد. با این حال، علي رغم 
این قراردادها از سوي نام خاص نشانه و داللت آن در مجموع مي توان گفت پدیده اي شهري یا 
نشانه اي شهري تولید شده است که در این پژوهش، هدف فهم تفسیري همین نشانه در حیات 
ذهني شهروندان است. نشانه اي که با داشتن شرایط خاص خود، در درون شهر قرائت مي شود.
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انجام مصاحبة عمیق به کمک روش  تعداد 12 مشارکت جو از شهروندان اردبیل براي 
نمونه گیري هدفمند انتخاب شدند. میانگین سني مشارکت جویان 38 سال است که جوان ترین 
آنها 22 سال و مسن ترین آنها 64 سال سن داشته اند. همة آنها از ظرایط عادي شهروندي 
برخوردار بودند و مشکل خاصي نداشتند. همه شان شاغل بودتد و در حین انجام کار و یا 
حاشیه هاي اشتغال به کارشان مورد مصاحبه قرار گرفتند. یعني مصاحبه ها در اوقات فراغت 
و وقت هاي اضافي انجام نگرفته است و لذا مبین زندگي روزمرة شهروندان است. %41.6 
شغل شهروندان مشارکت جو در مصاحبه، آزاد و از نوع تجاري بوده است و 58.4%  از آنها 
شغل آزاد داشته اند و یا کارمنداني بوده اند با مهارت هاي فني از جمله معلم و خیاط. سطح سواد 
مطلعین باال و حتي در مواردي هم که زیر دیپلم بودند، میزان اطالعات عمومي مناسبي داشتند. 
با این حساب نیمي از آنها دارای تحصیالت دانشگاهي بودند. جدول زیر توضیحات داده شده 

را به صورت آماري نشان مي دهد. 

جدول 1.  مشخصات جمعیت شناختي مشاركت جویان

آماره هاي توصیفي/ فراواني و درصدابعاد/ مشخصهمتغیرها/ ویژگي هاي جمعیت شناختي
12 نفر (100%)تعدادمشارکت کنندگان در مصاحبه

توزیع سني

38 سالمیانگین
46 سالمیانه

22 سالحداقل
64 سالحداکثر

جنسیت
9 نفر (75%)مرد
3 نفر (25%)زن

شغل
5 نفر (41.6%)تجارتي
7 نفر (58.4%)مهارتي

تحصیالت
6 نفر (50%)غیر دانشگاهي

6 نفر (50%)دانشگاهي

یافته ها حاکي از فرآیندهاي رمزگذاري و رمزگشایي نشانه از دیدگاه حیث التفاتي شهروندان 
است. پژوهش پدیدارشناسانه، فرآیند رمزگشایي از قرائت شهروندان را ارائه مي دهد. در همین 
اثنا، رمزگذاري که توسط باورهاي شهروندي در این شهر انجام گرفته است، به این دلیل 
که پاسخ گویان مبین بین االذهان مردم این شهر هستند، به ارائه  صورت هاي رمزي این نشانه 
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مي پردازند. از این رو رمزگان نهفته در این نشانه، از درون توجه و به نقل زیمل از عادت واره هاي 
ذهني آنان دریافت مي شود. قرائت یا درک و دریافت نشانه ها فرآیندي است که مردم در جریان 
برداشت خود از نشانه هاي موجود در متن شهر انجام مي دهند. پرسیدن از کارکرد نشانه بیانگر 
تأویل مردم شهر از تأثیري است که نشانه در رفتار آنها در قبال قرائت نشانه مي گذارد  از این  رو 
مردم شهر در پاسخ  هایشان از برداشت عملي خود از آن نشانه مي گویند. برداشت هاي مردم پس 
از طبقه بندي به این صورت درآمد که در آن تداعي این واژه بخشي اصلي و بخشي پیراموني را 
شامل  شد که بخش اعظمي از داده هاي حاصل از تفسیر به طور متمرکز به ارائه تصویري ذهني 
از نشانه اشاره دارد. در این فرآیند، آنچه به طور پراکنده به آن اشاره مي شود، توجهي است که 
قصة مرکزي تفاسیر مردم آن را مي سازد. پرترة نهایي داده هاي تفسیري حاصل از مصاحبه با 

مردم گویاي این بود که:
دیدن نشانة سبالن، از جهت توجه عمومي و شهرت واالي سبالن، موجب جلب نظر آدم 
مي شود. چرا که به وسیلة آن ارزش هاي مشترک و هم بستگي با مردم تداعي مي شود. از این رو 
مي تواند موجب رغبت انسان به معرفي کاالها گردد و یادآور ارزش هاي جغرافیایي منطقه باشد. 
اما از این جهت که فرهنگ واالي آن با مصرف کاالیي عجین شده است، نام هاي تکراري 

موجب اشباع و از دست رفتن ارزش آن مي شود.
در بخشي از اشارة مشارکت جویان در پژوهش، تعبیر آنان از خود واژه اشاره اي به جغرافیاي 
ویژة سرزمین آنان است و از این حیث این واژه برایشان ارزشمند است. مناقشات زیادي بر 
روي نوع تلفظ آن وجود دارد. برخي اذعان داشتند که حتماً باید نام اصیل این واژه که ساواالن 
است، تلفظ گردد و آنچه اکنون استعمال مي گردد، نامي جدید و فارسي شدة آن است. آنان این 
واژه را به عنوان جزئي از وجود و فرهنگ خود مورد تعبیر قرار مي دهند؛ از این رو تفسیر آنان 
از هم بستگي، اقناع مشتري و حتي استفادة بهینه از آن مي تواند گویاي توجه ویژة آنان به این 

واژه باشد. آنها مي گفتند:
سبالن نام نیک است و پایدار و استوار است یعني نام خوبي است. نام دیگري هم مي توان 
گذاشت و اسم خوبي است. نه هر چیزي خودش را عیان مي کند...؛ بر روي من سبالن و 
ساواالن هم حتي تأثیر دارد. نماد بزرگي است و کسي نیست که آن را نشناسد. در منطقه نوعي 
وحدت ایجاد مي کند و مردم نسبت به آن کاال هایی که با این نام خوانده می شوند احساس 
هم بستگي می کنند...؛ شاید از این به بعد هم تأثیر بیشتري بر جاي بگذارد. در شهر غریبه مي آید 
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و کاالي معمولي را با نام سبالن خریداری مي کند. خامه در همة شهر ها هست اما آن را با نام 
اردبیل مورد استفاده قرار مي دهند.

از سویي دیگر، فرآیند به کاربستن رمز در این نشانه، صورت هایي بیاني است که مردم از 
احساس ها و باورهاي خود در کاربست این واژه به کار مي برند. باورهاي التفاتي مردم از یک 
فرآیند مي تواند با شکل گیري این فرآیند به صورت آزمایشي ایجاد گردد. از این رو بخشي از 
مصاحبه به رو در رو کردن مشارکت جویان با این فرآیند و ایجاد شرایط آزمایشگاهي در جریان 
ایجاد شرایط ذهنِي ساختن نشانه اختصاص یافت. از آنان پرسیده شد که "ضرورت این که بر 
سبالن تأکید شود چیست؟". پاسخ ها نشان از تک نوازي سبالن در عمق قلب مردم دارد. این 
نشانه علي رغم برداشت بي ادعاي آن در ذهن مردم، در یک تجربة ارتباطي در شهر خود را 
خاص و ویژه معرفي مي کند. بر این اساس پرتره اي که از آن شکل مي گیرد به این شکل است: 
سبالن مظهر یک زیبایي وصف ناشدني، نمادي ارزش مند و طبیعتي بي همتا است که فقط 
در این منطقه وجود دارد. در عین حال براي شهروندان همچون اسطوره اي است که بیان گر 

احساسات عاطفي و ادراکات وجودي است و یا تداعي کننده ارزش هایي مقدس است.
این سه حالتي که یک نشانه دارد، اشاره به این امر دارد که نشانه توسط مردمي که آن را 
خلق کرده اند، ارتباط زیادي با عواطف، وجود و ارزش هاي آنان دارد. به این صورت مي توان 
گفت توجه مردم در به کار گرفتن این نشانه در متن شهر، از توجه شان به ساحت هاي قید شده 
از این نشانه حکایت دارد. آنها از طریق این نشانه، ابراز وجود مي کنند و بیان عاطفي خود را 
به کار مي گیرند. همانطور که پیشتر به موضوع هم بستگي اشاره شد، مردم، شهروندان دیگر و 

مشتریانشان را از طریق اشتراک ارزش ها، تعلقات و عواطف شان با خود همراه مي کنند:
توجه به سبالن به این دلیل مهم است که همتا و نمونه اي ندارد و از لحاظ زیبایي از سایر 
کوه هایي که در تلویزیون نشان داده مي شود ....؛ قدر زر، زرگر شناسد، قدر گوهر گوهري... من 
خودم به سبالن عشق مي ورزم...؛ سبالن کوهي مقدس هم هست. در زمان هاي قدیم حتي به 
سبالن قسم مي خوردند...؛ وجود آن مهم است. در شهر هاي دیگر به خاطر اثري که در غرور 
آدم دارد مهم است...؛ نمادي است که وقتي به ذهن مي رسد، اردبیل به ذهن مردم گوشه و کنار 
مي رسد وجود آن برای مردم این منطقه نوعی خوشبختي است. فرزند سبالن، پسر سبالن...؛ 
مقاومت براي زندگي! به واسطه این آنها می توانند در مشکالت زندگي کم نیاورند...؛ استوار 

بایستند و در برابر مشکالت صبر داشته باشند. 
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پرترة هر دو قسمت و توصیف هایي که از هر کدام از فرآیندهاي ذهني و عادت واره هایي 
که مردم در جریان زندگي شهري از این نشانه دارند چنانکه توصیف شد، در جدول 2 نیز قابل 

مشاهده است.
 

جدول 2.  پرتره توصیف شهروندان از باورهاي ذهني 
درباره نشانه و خوانش آنها از همان نشانه در بافت شهر

خوانش: معنای دومرمزگان: معنای اول-

خ ها
اس

ي پ
های

ره ن
پرت

ناشدني،  وصف  زیبایي  یک  مظهر  سبالن 
نمادي ارزش مند و طبیعتي بي همتا است که 
فقط در این منطقه وجود دارد. در عین حال 
براي شهروندان همچون اسطوره اي است که 
بیان گر احساسات عاطفي و ادراکات وجودي 

یا تداعي تاریخي ارزش هایي مقدس است.

و  عمومي  توجه  جهت  از  سبالن،  نشانة  دیدن 
آدم  نظر  جلب  موجب  سبالن،  واالي  شهرت 
مي شود. چرا که تداعی کننده ارزش هاي مشترک 
مي تواند  این رو  از  است.  مردم  با  هم بستگي  و 
و  شود  کاالها  معرفي  به  آدم  رغبت  موجب 
یادآور ارزش هاي جغرافیایي منطقه باشد. اما از 
این جهت که فرهنگ واالي آن با مصرف کاالیي 
عجین شده است، نام هاي تکراري موجب اشباع 

و از دست رفتن ارزش آن مي شود.

پس از تحلیل و تفسیرهاي انجام شده براي هر یک از مصادیق رمزگانی موجود در نشانه ها و 
مرحله خوانش آن توسط شهروندان، مقاله هاي صریح که مورد تأکید همه پاسخ گویان بود )الگوي 
زباني( به همراه سه مقولة دوم )ما بعد زبان( که به عنوان شالودة این مقوله مرکزي عنوان مي شد، 

برآورد گردید. براي سهولت تحلیل این مقوله ها، خالصه آنها در جدول زیر ارائه گریده است:

جدول 3.  مقوله هاي مربوط به ساختار رمزي سبالن به صورت داللت و بیاني 

خوانشرمزگان

شناخت و هم بستگي جمعيارزشمند، زیبا، بي همتاالگوي زباني رمز

الگوهاي مابعد زباني
ترغیبحسي
ارزش قدسي

اشباعوجودي
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در جدول 3 چنانکه مشاهده مي شود، مقوله هاي مشابه به صورت روبه رو گذارده شده است 
و هم چنین نیم رخ ها نیز از طریق خالصه سازي تفاسیر شهروندان که از الگوي موستاکاس در 
طبقه بندي و خوشه بندي این تحلیل استفاده شده است، به دست آمده است. باید گفت مقوالت 
دوم یا الگوهاي مابعد زباني که بر اساس رابطة حسي، قدسي و وجودي در تولید رمز به کار بسته 
شده است، در برداشت مردم از آنها، به صورت هاي جاذبه اي )ترغیب(، ارزش مدارانه و اشباع از 
خود دریافت شده است و این الگوها چندان تفاوتي با الگوهاي واگذارشده به نشانه ندارد. در 
اینجا چالشي  براي اعتبار پژوهش مطرح می شود و آن صحت بین االذهاني بودن نتایج بدست 
آمده از دو مرحله کاشت و برداشت رمزگان و یا ساحت هاي ایدئولوژي و خواندن آن است. 
باید گفت این الگوها از طریق سوأل هاي عمیق و سوأل هاي مختلف در دو مرحله از شهروندان 
به عمل آمد و انتخاب این افراد نیز از طریق استراتژي نمونه گیري مبني بر نا آشنا بودن با محقق، 
داشتن رابطة تجاري و هم چنین نداشتن صفات خاص و نخبه گري افراد در این موضوع مد نظر 
بوده است و پاسخ ها در فرآیند طبقه بندي یکدیگر را تکمیل و اشباع نمودند. به این صورت که 

ارتباط دو به دو در فرآیندهاي رمزگذاري و رمزگشایي میان افراد وجود نداشته است.  

نتيجه گيری 
زیمل مي گوید فرهنگ مدرن شهري سرشار از عادت واره هایي مي شود که در مصادیق عیني و 
ذهني آن وجود دارد. هم فرآیند رمزگانی نشانة "سبالن" و هم برداشت هاي مردم از نشانه هاي 
تولیدي از آن در شهر در جریان یک پژوهش کلي تر مورد سوأل قرار گرفت. )سوأل2( آنچه از 
مشاهدات میدانی حاصل شد، نشانه ها در چهار سطح چشم انداز، دال استعاره و مجاز در شهر 
نمادین شده اند که می توان گفت این صورت های پیچیده از نشانه اشیاء یا عینیت هایی هستند که 
به عنوان ابزارهای فرهنگی تولید کاال یا فضا به حساب می  آیند. پرسیدن از باور به این عینیات 
و از عادت واره مردم از طریق پژوهش پدیدارشناسانه و از حیث التفاتي آنان به حیات ذهن شان 
میسر شد. )سوأل3( با توجه به تفاسیر موجود از یافته هاي پژوهش، مي توان گفت نشانه ها 
فرآیندي ارتباطي دارند و قرائت کنندگان این نشانه ها از طریق درک و دریافت ایدئولوژی یا 
رمزگان نشانه ها با تولید کنندگان آنها رابطه برقرار مي کنند. به این صورت که تولید این نشانه ها 
از طریق رمزهاي پنهان که بارت به آن مابعد زبان مي گوید، همچون رابطة احساسي، قداست 
و وجودي مي تواند در پشت اشاره به ارزشمندي، زیبایي و بي همتایي این نشانه پنهان شود، از 
طریق داللت این نشانه به هم بستگي، مردم را به سمت منویات تولیدکنندگان نشانه ترغیب کند، 
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ارزش ها، خدمات یا کاالي آنان را با ارزش قلم داد کند و ایشان را از احساس وجود این نشانه 
به اشباع  رساند1. بر مبناي مدل تحلیلي استوارت هال، در این حالت، نشانه به همان صورت 
که از طریق مردم شهر تولید مي شود، استنباط مي شود و رمزگان اگرچه به صورت پنهان به کار 
رفته است، اما در نهایت مردمي که در این شهر هستند، عمدتاً در این رمزگان مستحیل شده اند. 
دارد  در خود  را  نشانه  بیاني  از صورت هاي  بسته اي  باید گفت شهر سیستم  )سوأل4( 
همانطور که مردم اذعان کرده اند این نشانه در قالب هاي پنهان "وجودي، قدسي و احساسي" از 
طریق بیاني زیباشناسانه در بافت شهر قرار گرفته است. در واقع اگر از کسي بپرسید چرا این نام 
را استفاده مي کند، خواهد گفت چون زیباست، اما دلیل واقعي ایشان ابراز وجود، قصد تقدس 
از طریق این نام و احساسات عاطفي است. آنها مجدداً برداشتي مشابه همین صورت هاي 
بیاني در قرائت از نشانه ها دارند. چیزي که به ظاهر احساس هم بستگي مي نماید اما در واقع 
صورت هاي مشابه به وجود، تقدس و عواطف یعني به ترتیب اشباع از سبالن، ارزش دادن به 
آن و میل و رغبت به انس گرفتن با این نشانه یا عادت به آن و در واقع ارتباط نمادین با متني 
که نشانه در آن موجود است، مقوله هاي اصلي نشانه است. اما این مقوله ها یا به تعبیر روالن 
بارت صورت هاي بیاني نشانه در شهر یک سیستم بسته اي را تشکیل مي دهد. به این صورت که 
رمزپردازي از یک مقوله ملزم به برداشت همین رمز نیست و مردم از این سه مقوله آزاد هستند 
هر کدام را برداشت کنند. آنها با وجهي از نشانه در سیالني از وجوه پنهاني آن قرار دارند.  
)سوأل5( گفتمان هایی در شهر از طریق نشانه می تواند به عنوان روح فضای شهری وجود 
داشته باشد. نشانه مي تواند القاء هویت کند. از این  رو سیستم نشانه هاي شهر مي تواند همچون 
روح مردم و یا اساس خیال آنها باشد. به همین ترتیب نشانه ها اعم از اینکه مربوط به سبالن 
باشند یا هر ذات دیگري از داللت، مي تواند برخاسته از یک رمزگان اولیه باشد. )سوأل1( اما 
در خصوص فرهنگ و رمزگان شهری سبالن، همانطور که لوئیس ممفورد طبیعت را گم شدة 
فرهنگ مدرن شهري مي داند، باید گفت روح فرهنگ شهری اردبیل همچون هویت، هم بستگی 
و معنویات مردم، از طریق اتکاء به چشم اندازی از طبیعت با نشانه و نظام ارجاعات دال سبالن 

در متن شهر که سرشار از نظام هاي نشانه اي پیچیده است، جاي گرفته  است.  

1. در این جا باید بگویم آن پدیده اي که زیمل به آن بالز مي گوید مي تواند در این پدیده هم مشاهده شود. مردم از دیدن بیش 
از حد این نشانه علي رغم احساس خوشحالي، گاه دچار حالت اشباع و بالز مي شوند. تکرار و مداومت در این نشانه، تداعي 
پي درپي این نشانه از وجود کوهي که از قضا در خود شهر قابل رویت است و هم چنین از تولید نشانه ها، خدمات و کاالهایي 
که بیش از اندازه خود را به این نام پیوند مي زنند مي تواند موجب این حالت شود. بهتر است بگویم این حالتي که در اقتصاد 
پولي هست و موجب بالز مي شود، در نشانه ها و بخصوص نشانه هایي که در خدمت همین اقتصاد پولي قرار مي گیرد نیز 

این کار را انجام مي دهد )زیمل، 1372: 59(.
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