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چکیده

توالی فعالیتها در محیط زندگی افراد جنبههای عینی و آشکاری دارد که وابسته به وجوه ذهنی و معناداری در نظام
فرهنگی و روش زندگی آنهاست .توالی فعالیتها با دو صورت «فضایی و زمانی» ،روش تفکیک یا تجمیع فعالیتها
در مسکن فرهنگهای مختلف است که منشأ شکلگیری و توسعۀ قرارگاههای رفتاری میشود .چارچوب نظری
این پژوهش تحت دیدگاههای فرهنگی ،به بررسی «فعالیتها ،بازه زمانی و فضایی فعالیت و توالی زمانی و فضایی
فعالیتها» و معانی حاکم بر آن در محیط مسکن میپردازد که بدین منظور ،مطالعهای موردی در محیط مسکونی
«ایل قشقایی» صورت گرفت .در این مطالعه ،از روش تحقیق کیفی با تکنیکهای مختلف گردآوری اطالعات
همچون عکسبرداری از محیط و فعالیتها ،ترسیم نقشههای محیط مسکن ،ترسیم دیاگرام توالی قرارگاههای
رفتاری و مصاحبۀ نیمهساختاریافتۀ نردبانی استفاده شد .پس از کدگذاری محتوای اطالعات گردآوریشده ،یافتههای
تحلیلی در دو بخش «توالی فضایی» و «توالی زمانی» فعالیتها دستهبندی شد و تحت مدل ابزارـغایت ،پیامدها
و معانی حاکم بر توالی فعالیتها در قالب گزارههای «خصوصیت ،پیامد ،معنی» تشریح گردید .نتایج تحقیق نشان
میدهد که توالی فعالیتها در مسکن «ایل قشقایی» تحت تأثیر معانی «حفظ جایگاه اجتماعی» و «رعایت محرمیت
افراد و فعالیتها» قرار دارد .پیامدهای دیگر معانی همچون «مطلوبیت محیطی رویداد فعالیت قرارگاهها» شرایط
رویداد عادتوارههای روش زندگی را در مسکن مهیا میکنند .نتایج این پژوهش عالوه بر ارائۀ یک چارچوب نظری
برای مطالعۀ رابطۀ انسانمحیط و ارائۀ ویژگیهای توالی فعالیتها ،بر معنادار بودن توالی فضایی و زمانی فعالیتها
در مسکن تأکید دارد.

کلیدواژهها

مسکن ،فعالیت ،توالی زمانی و فضایی ،قرارگاه رفتاری ،معنی.
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توالی معنادار فعالیتها در مسکن

پرسشهاي پژوهش

مقدمه
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افراد در «فضا و زمان» فعالیتها را ساماندهی میکنند .دیدگاه فرهنگهای مختلف دربارۀ مفاهیم «فضا و زمان»
بر رویداد فعالیتهای انسان تأثیر میگذارد .در این میان ،زمانمندی فعالیتها یکی از وجوه اصلی آن است .زمان
بهعنوان یک مؤلفۀ اصلی دارای دو بُعد متفاوت است :یکی بعد نامحدود و بیکران که آغاز و پایانی در ذهن منطقی
انسان ندارد و بعد دیگر که محدود و کرانمند است (نجفی افرا  .)1382بعد دوم دارای هندسه و چرخۀ تکرارپذیر
مقطعی توسط واحدهای ساعت و روز و ماه و سال میباشد و در زندگی روزمرۀ انسان ،مرزهای زمانی رویداد
فعالیتها را مشخص میکند .در روابط انسانمحیط ،محدودهها و مرزهای زمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
«فضا» نه تنها دربرگیرندۀ مفاهیم عینی همانند فاصله و مساحت است ،بلکه دارای مفهوم اجتماعی نیز دارد .لوفور
( )1991مفهوم فضای اجتماعی را ارائه میکند که از نظر او ،هم عینی و هم مفهومی است .فضای اجتماعی قلمروی
است که «زندگی فرهنگی جامعه» در آن هدایت میشود .فضا بهوسیلۀ جامعه تولید میشود ،یعنی بهوسیلۀ الگوهای
کنش متقابل اجتماعی تولید میشود ،ولی خودش را بر استفادهکنندگان نیز تحمیل میکند و درنتیجه به جامعه شکل
میدهد .استدالل لوفور در تولید فضا این است که فضا یک تولید اجتماعی یا یک مجموعه ساخت اجتماعی بر پایۀ
ارزشها و معانی است که ادراکات و کاربردهای فضایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
راپاپورت ( )2005; 1993طراحی محیط را سازماندهی چهار «عنصر فضا ،زمان ،تعامالت و معنی» تعریف کرده
است .برنامهریزی و طراحی در همۀ مقیاسها میتواند بهعنوان سازماندهی فضا برای مقاصد مختلف و مطابق با
قواعد متفاوت بهکار گرفته شود ،زیرا فعالیتها ،ارزشها و مقاصد اشخاص و گروههای سازماندهیكننده را منعکس
میكند .بههرحال ،فضا بسطی سهبعدی از محیط اطراف است .افراد همانطور كه در فضا زندگی میكنند ،در زمان
نیز زندگی میكنند .وجوه فضایی و زمانی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند .محیط همچنین تعامالت بین افراد را هدایت
و كنترل و تسهیل میكند .تعامالت به ارتباط كالمی و غیركالمی بین افراد برمیگردد ،درحالیكه «معنی» به ارتباط
غیركالمی از محیط به افراد اشاره میکند.
هاگرستاند ( )1985 ;1970در مطالعات خود ،زمان را بهعنوان بعد سوم بهعالوۀ دو بعد فضایی در نظر گرفته است.
وی چارچوبی را در مورد وجوه فضاییزمانی فعالیتها ارائه کرده که بهعنوان «جغرافیای فضازمان» 1شناخته میشود.
جغرافیای فضازمان ،دو مفهوم «مسیر فضازمان» 2و «منشور فضازمان» 3را تشریح میکند .مسیر فضازمان توالی
فعالیتهای افراد را در فضای فیزیکی در طول زمان نشان میدهد .منشور فضازمان ،شرح محدودۀ فضای فیزیکی
و زمان قابل دسترس هر فرد تحت محدودیتهای مشخص است .این چارچوب ،رویکرد مؤثری را برای مطالعۀ
فعالیتهای انسان در زمینۀ فضازمان فراهم میآورد (Parkes and Thrift 1980; Golledge and Stimson
.)1997; Miller 2007

یکی از مفاهیمی که وجوه زمانی و فضایی فعالیتها را در محیط مورد مطالعه قرار میدهد ،مفهوم «قرارگاه
رفتاری» است .بارکر ( )1968بنیانگذار روانشناسی اکولوژیک 4و نظریۀ قرارگاه رفتاری 5است که به مطالعۀ روابط
میان رفتارهای جمعی هدفمند اشخاص و قرارگاههای آن میپردازد .روانشناسان اکولوژیک ،محیط واقعی زندگی
و رفتار انسان را متشکل از واحدهایی میدانند که در ارتباط باهم ،اما در عین حال مستقل از هم کار میکنند .این
واحدها ترکیبی از «رفتار ـ کالبد» هستند که آن را «قرارگاه رفتاری» نامیدهاند .قرارگاههای رفتاری بهواسطۀ مکانها
و زمانهای مشخص تعریف میشوند و عناصر انسانی و کالبدی آن بهگونهای سازمانیافته عمل میکنند که فعالیتها
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 .1آیا توالی فعالیتها در محیط مسکن جنبههای معنادار دارد؟
 .2چگونه میتوان وجوه معنادار توالی فعالیتها را در محیط مسکن مطالعه کرد و در طراحی بهکار برد؟

 .1چارچوب نظری پژوهش

فعالیتها در جنبۀ پنهان ،یعنی «معنی» فعالیتها متفاوتاند ( .)Rapoport 1993هر فعالیت را میتوان از طریق
وجه آشکار یا فعالیت محض ،راه خاص انجام آن ،فعالیتهای مرتبط با آن در نظام فعالیتها و معنی فعالیت تحلیل
کرد ( .)Rapoport, 2005معنی یا وجه پنهان فعالیت مهمترین جنبۀ آن است .معنی در کمک به توضیح تفاوتهای
اساسی در ارزیابی ،ترجیحات و انتخاب بین بهرهبرداران ،نقش مهمی دارد.
در ارتباط با فهم معانی روابط انسانمحیط ،کولن ( )2008عقیده دارد که ساختار نظری و مفهومی که ارزشهای
افراد و رفتار انتخابی را بههم مرتبط میکند ،میتواند «مدل ابزارـغایت» 9باشد .ابزارـغایت مدلی است که تالش
میکند که گزینههای انتخابی افراد را با ارزشها و اهداف آنها نسبت دهد .ارزشها نقش مهمی در هدایت الگوهای
انتخابشده دارند .ایدۀ اصلی در مدل ابزارـغایت این است که افراد گزینهای را انتخاب میکنند که پیامد مطلوبی
داشته و پیامدهای نامطلوب را به حداقل برساند .بنابراین ،فرض اصلی این مدل این است که افراد گزینۀ حاوی
پیام مطلوب را انتخاب خواهند کرد .ارزشها با ارزیابی مثبت یا منفی با پیامدهای گزینهها ارتباط برقرار میکنند.
بهمنظور دستیابی به پیامد مطلوب ،گزینۀ خاصی باید انتخاب شود .یک گزینه خصوصیات مختلفی دارد .برای انتخاب
صحیح میان گزینههای مختلف با پیامدهای متفاوت ،افراد باید خصوصیات 10گزینههای مختلفی که پیامدهای
مطلوب را در پی دارند ،یاد بگیرند .بنابراین ،طی یک سلسلۀ بههمپیوسته ،ارزشها با پیامدها پیوند دارند و بین پیامد
و خصوصیات گزینهها نیز پیوند وجود دارد .در این مدل ،ارتباط بین ارزشها و خصوصیات غیرمستقیم است؛ این
11
ارتباط از طریق پیامدها حاصل میشود (نورتقانی  .)1391مدل ابزا رـغایت برای مطالعۀ ارتباط خصوصیات مسکن
و معانی موردنظر افراد در رابطه با چرایی ترجیحات و انتخاب آن استفاده میگردد .مدل ابزارـغایت از طریق یک
مصاحبۀ نیمهساختاریافتۀ نردبانی به کشف سلسلهخصوصیات ،پیامدها و ارزشها میانجامد.
میسترز ( )2009و نورتقانی ( )1391به تحلیل معانی فعالیتها تحت مدل ابزارـغایت پرداختهاند .میسترز با روش
کسب اطالعات از طریق مصاحبه و مدل ابزارـغایت به بررسی ساختار معانی فعالیتها در مسکن و محیطهای
مسکونی پرداخته است .همچنین کولن و میسترز ( )2012براساس مدل ابزارـغایت به مطالعۀ ساختار معانی
فعالیتها و خصوصیات در فضای سبز عمومی و شخصی و تفاوتهای معنادار آن پرداختهاند.
با توجه به تحقیقات انجام شده قبلی ،این پژوهش تمرکز خود را بر وجوه آشکار و پنهان توالی فضایی و زمانی
فعالیتها در مسکن از طریق مدل ابزارـغایت متمرکز کرده است .پرسشی که از ابتدا در این تحقیق مطرح بود این
است که چگونه میتوان «وجوه معنادار توالی زمانی و فضایی فعالیتها را در روش زندگی انسان» مطالعه و سپس
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در نظمی قاعدهمند اتفاق میافتد ( .)Wicker 1979; Barker 1968قرارگاههای رفتاری تأثیری تعیینکننده بر محیط
دارند که علل و ویژگیهای آن را محققان بررسی کردهاند (.)Rapoport 2005; Scott 2005; Wicker 2012
7
یکی از نکات مهم در رابطه با رویداد فعالیت ،پیروی آن از «عادتواره» 6است .از نظر بوردیو (« ،)1984عمل»
که اصطالح آن را بهجای رفتار یا فعالیت گزیده است ،جمعی و ساختاری شده است؛ ازاینرو ،آنچه عامل یا گروههای
اجتماعی در یک جامعه یا یک دوره زمانی انجام میدهند ،بههم شبیه است و الگوهای ماندگار دارد .این الگوی
ماندگار «عادتوارهها» هستند .عادتواره مولدی قدرتمند و متشکل از یک مجموعه نظاممند است که از آن میتوان
بینهایت راهحل ابداع کرد و با عادت 8بهعنوان چیزی تکراری و مکانیکی تفاوت دارد .عادتواره حاوی انطباقهایی
است که بهطور مستقیم ،بهوسیلۀ ضرورتهای سازگاری با موقعیتهای جدید و پیشبینینشده الزم میآید و ممکن
است تغییر شکلهای پایدار عادتواره را به همراه داشته باشد؛ اما این تغییر شکلها در محدوده معینی باقی خواهد ماند.
فعالیتها در طول زمان و در طی فضا «توالی» دارند .البته سازماندهی فعالیت در زمان ممکن است جایگزین
ساماندهی در فضا شود .یک فضا میتواند همزمان قرارگاههای زیادی را در برگیرد .همچنین در طول زمان،
قرارگاههای رفتاری متفاوتی میتواند در یک فضا اتفاق بیفتد .آنچه این پژوهش به دنبال آن است ،فهم «چگونگی
توالی فعالیتها»ست که بهنظر میرسد وابسته به ارزشها و معانی در نظام فرهنگی افراد باشد.

وﺟﻮه ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻣﺴﮑﻦ

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي آﺷﮑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ روش زﻧﺪﮔﯽ
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ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ روش زﻧﺪﮔﯽ

• ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

• ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻧﻮاع آن

• زﻣﺎﻧﻤﻨﺪي و ﻓﻀﺎﻣﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

• ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﻤﻨﺪي و ﻓﻀﺎﻣﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

• ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

• ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

• ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ (ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎ)

• ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
تصویر  :1چارچوب نظری تحقیق

 .2روش تحقیق و مطالعۀ موردی

در انجام این تحقیق ،انتخاب محیط مناسب تحقیقاتی اهمیت خاصی داشت .بهمنظور رسیدن به اهداف مورد نظر و
تحلیل همۀ وجوه ممکن ،محیطهایی مورد تحلیل قرار گرفتند که یکپارچگی فرهنگی و درجۀ کمتری از آشفتگی
داشتند؛ برای مثال ،مجتمعهای زیستی کالن مانند شهرها ،ضمن اختالط فرهنگی ،از مسائل اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی به مراتب مختلف متأثرند .بنابراین ،تحلیل محیطهای انسان ساخت بومی که نسبت به دیگر محیطهای
ساختهشده ،از آشفتگی کمتر و یکپارچگی فرهنگی و همچنین ویژگیهای دموگرافیک مشابه برخوردارند ،مورد توجه
قرار گرفت .در این راستا ،محیط بومی عشایری «ایل قشقایی» در جنوب ایران ،در محدودۀ استانهای فارس و
اصفهان ،بررسی موردی شده است .گروه بومی و کوچرو ایل قشقایی با مشخصات فرهنگی و روش زندگی یکسان،
دو مسکن ییالقی و قشالقی در دو محیط جغرافیایی متفاوت در طول سال دارند ،از اینرو مطالعۀ خصوصیات دو
مسکن یک گروه افراد میتواند وجوه مشترک و معناداری برای مطالعات انسانمحیط فراهم آورد که در دیگر
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در طراحی «فضاهای زندگی» برای او به کار برد؟
مطالعه فعالیتها و توالی فضایی و زمانی آن مستلزم مطالعه «روش زندگی» انسان است .روش زندگی محصول
نهایی فرهنگ از طریق فعالیتهای عمدت ًا آشکار است که الیههای سطحی زندگی را به الیههای عمیق آن پیوند
میزند .همچنین« ،روش زندگی» شاخصههای منزلت اجتماعی را از طریق نمایش وضعیت گروه فراهم میکند
که از خالل آن میتوان به تمایزهای فردی و گروهی و متعاقب ًا مسئلۀ هویت افراد و گروهها دست یافت .از دیدگاه
پوردیهیمی ( ،)1390روش زندگی به انتخاب کیفیتهای محیطی ،کیفیتهای زندگی ،فعالیتها و شیوۀ انجام
فعالیتها مربوط میشود .روش زندگی مفهومی است که بههرحال ،در محیطهای ساختهشده براساس ارزشها یعنی
ایدئالها ،تصورات و طرحوارهها شکل میگیرد و متأثر از فرهنگ گروهها در جوامع پدید میآید .در تحلیل و طراحی
محیط ،مفهوم روش زندگی و نظامهای فعالیت ،مهم و مورد تأکید بوده است ( .)Rapoport 2005در این پژوهش،
برای «تحلیل رفتاریمحیطی» فعالیتها ،از مفهوم روش زندگی استفاده شده است.
ساختار روش زندگی نیز از طریق مطالعۀ مؤلفههای آشکار آن همچون فعالیتها و وجوه محیطی آن ،همچون
جنبههای زمانی و فضایی فعالیتها و توالی زمانی و فضایی فعالیتها قابل مطالعه است .فعالیتها عالوه بر وجوه
آشکار دارای وجوه پنهان و معناداری نیز هستند که از طریق وجوه عینی آن ،یعنی مشاهدۀ فعالیتها بررسی و تحلیل
شدهاند .این وجوه آشکار میتواند شامل عناصری همچون «نوع فعالیت ،بازه زمانی و فضایی فعالیت ،توالی زمانی
فعالیتها ،توالی فضایی فعالیتها» باشد .بنابراین ،مطابق نمودار زیر ،مطالعۀ مؤلفههای ساختار روش زندگی در دو
سطح مؤلفههای آشکار و پنهان بررسی شد .در این چارچوب ،دستیابی به ساختار معانی از طریق مدل ابزارـغایت
حاصل شده که طی آن ،پیامدها و معانی مرتبط با وجوه فعالیتها مشخص شده است.

تصویر  2و  :3مسکن عشایر ایل قشقایی و عناصر فضایی آن [سیاهچادرهای عشایری]

تصویر  4و  :5فضای داخلی سیاهچادر اصلی و سیاهچادر مطبخ در مسکن عشایر ایل قشقایی
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تصویر  6و  :7دیاگرام انتظام فضایی یک نمونه مسکن ایل قشقایی و دیاگرام قرارگاههای رفتاری آن
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محیطهای ساختهشدۀ بومی با موقعیت یکسان امکانپذیر نیست .این مسئله دال بر اعتبار انتخاب نظری گروه مورد
مطالعه است .تصاویر  2تا  7معرف یک نمونه مسکن عشایری ایل قشقایی در منطقۀ عشایرنشین «آئینقرین» در
جنوب استان اصفهان است .نمونههای مناسب برای انجام پژوهش به طریقۀ نظری و هدفمند (رنجبر و دیگران
 )1391و با کمک معتمدان محلی ،انتخاب و ارزیابی شدند.

با توجه به ماهیت مسئله که به کشف وجوه پدیدهها ارتباط دارد ،از روش تحقیق کیفی (بازرگان 1389؛ Charmaz
 )2006با تکنیکهای مختلف گردآوری اطالعات همچون عکسبرداری از محیط و فعالیتها ،ترسیم نقشههای

ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻮاﻟﯽ
ﻓﻀﺎﺋﯽ
ﮐﺎرﮐﺮد آﺷﮑﺎر ﺗﻮاﻟﯽ
ﻓﻀﺎﺋﯽ )ﭘﯿﺎﻣﺪ(
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ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻀﺎﺋﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

ﭼﺮا؟

ﭼﺮا؟

▲
ﭼﺮا؟
▲
ﭼﺮا اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ
اﻫﻤﯿﺖ دارد؟

▲
ﭼﺮا؟
▲
ﭼﺮا اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ
اﻫﻤﯿﺖ دارد؟

اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭼﻪ ﺟﺎﺋﯽ رخ
ﻣﯿﺪﻫﺪ؟ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ و
ﺑﻌﺪي و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺴﮑﻦ رخ
ﻣﯿﺪﻫﺪ؟

اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ؟ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ و
ﺑﻌﺪي و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻮاﻟﯽ
زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮐﺮد آﺷﮑﺎر ﺗﻮاﻟﯽ
زﻣﺎﻧﯽ
)ﭘﯿﺎﻣﺪ(
ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

تصویر  :8فرایند انجام مصاحبۀ نردبانی پژوهش

اطالعات گردآوریشده از مشاهدات و مصاحبههای پژوهش ،تحلیل محتوایی (کریپندورف  )1980و در سه مرحله
کدگذاری شدند ( .)Corbin and Strauss 2008; Saldaña 2010در مرحلۀ اول ،همۀ دادهها بهصورت «کدگذاری
باز» مورد توجه قرار گرفتند .در مرحلۀ دوم ،دادهها بهصورت «انتخابی» در جداول تحلیل دادهها کدگذاری شد.
در مرحلۀ سوم ،دادههای تحلیلی «کدگذاری محوری» شدند تا نکات تحلیلی برای نتیجهگیری پژوهش بهدست
آید .این کدگذاریها بهصورت گزارههای تحلیلی سلسله خصوصیاتـپیامدـمعنی 12عنوان شدند .کدگذاری نظاممند
دادهها در این فرایند ،موجب توجه کامل به همۀ دادهها و لحاظ آنها در پژوهش شد .برای رعایت «روایی» فرایند
کدگذاری محتوای مصاحبهها ،محتوای ضبطشدۀ مصاحبهها توسط نویسندگان و یک کارشناس روش تحقیق کنترل
شد تا با ایجاد «توافق نظری» اطمینان الزم از سنجش درست مؤلفههای پژوهش در روند کدگذاری مصاحبهها
بهوجود آید .برای رعایت «پایائی» ،کدگذاری محتوای مصاحبهها در دو گروه مسکن عشایری بهصورت موازی
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انتظام فضایی ،ترسیم دیاگرام توالی قرارگاههای رفتاری و مصاحبه نیمهساختاریافتۀ نردبانی استفاده شد .بهمنظور
اعتبار درونی تحقیق ،دو گروه از مساکن عشایری بهصورت موازی با توجه به مفهوم اشباع نظری و نمونهگیری
نظری بررسی شد.
خصوصیات ثابت و نیمهثابت مسکن و محیط پیرامون آن از طریق مشاهده ،ترسیم نقشههای محیط و عکسبرداری،
استخراج و برای تحلیل مستندسازی شد( .تصویر  )6دیاگرام توالی فضایی و زمانی قرارگاههای رفتاری نیز در طول
یک شبانهروز برای هر سکونتگاه ترسیم و مستند گردید( .تصویر  )7بعد از بررسی و برداشت نقشههای انتظام فضایی
و دیاگرام قرارگاههای رفتاری ،از مصاحبۀ نیمهساختاریافتۀ نردبانی و مدل ابزارـغایت برای فهم پیامدها و معانی
حاکم بر توالی زمانی و فضایی قرارگاهها در محیط مسکن استفاده شد .برای اطمینان از دریافت اطالعات الزم،
مفهوم «اشباع نظری» تعیینکنندۀ تعداد نمونهها ،مصاحبهها ،مشاهدهها و دریافت دادهها بود و گردآوری دادهها تا
موقع تکراری شدن دادهها و عدم دریافت دادۀ جدید ادامه یافت.
در روند انجام مصاحبه ،فرایند رفت و برگشتی بین مشاهده و مصاحبه ،کمک شایانی به فهم وجوه آشکار و پنهان
توالی زمانی و فضایی فعالیتها کرد .بنابراین ،اطالعات کسبشده در این تحقیق ،ترکیبی از مشاهده و مصاحبه است.
این روش کشف معانی از طریق مشاهده و پرسشگری ،به نسبت روشهای دیگر که مبتنی بر مصاحبۀ کاغذی است،
این مزیت را قائل است که گزینههایی را مورد مطالعه قرار میدهند که بعض ًا توسط ساکنان بیان نمیشود؛ برای مثال،
فواصل فضایی و زمانی ،حریمها ،قلمروها و دیگر وجوه مفهومی کیفی ممکن است بهراحتی ،در تحقیقهای صرف ًا
مبتنی بر مصاحبۀ کاغذی از دست برود .فرایند انجام مصاحبۀ این پژوهش در تصویر  8قابل مشاهده است.

 .3یافتههای تحلیلی توالی فضایی و زمانی فعالیتها

در مطالعات میدانی و همچنین نتایج تحلیلی این پژوهش که در قالب گزارههای تحلیلی سلسله پیامدـمعنی بیان
شدهاند ،مفهوم «توالی فعالیتها» بررسی شد .در این رابطه بهنظر میرسد که توالی فضایی و زمانی فعالیتها
(قرارگاههای رفتاری) پیرو مفهوم «عادتواره» است .بهعبارت دیگر ،توالی فعالیتها پیرو ویژگیهای عادتوارههاست
و در برخورد با موقعیتهای جدید پیشبینینشده ،سازگاری خود را با موقعیت جدید در قالب بروز توالی زمانی و
فضایی قرارگاههای رفتاری خاص آن موقعیت به ظهور میرساند.
پس از بررسی نتایج مصاحبههای مبتنی بر دیاگرام قرارگاههای رفتاری درخصوص «توالی فضایی فعالیتها» نکات
ذیل در رابطه با سلسله پیامدـمعنی ویژگیهای قرارگاههای رفتاری از سوی مصاحبهشوندگان مطرح شد .این نتایج
بهصورت گزارههای سلسله پیامدـمعنی ،بیان گردید .این گزارهها چکیدۀ نتایج ترکیبی مشاهده و مصاحبه دربارۀ
وجوه مختلف فعالیتها در مطالعۀ موردی هستند .تصویر  9سلسله پیام دـمعنی حاکم بر توالی فضایی قرارگاهها را
نشان میدهد.
•توالی فضایی فعالیتها و تفکیک قرارگاههای چادر مطبخ از قرارگاههای چادر اصلی زندگی ◄ رعایت الگوهای
فرهنگی فواصل شنیداری ،بویایی و بینایی به خاطر فعالیتهای قرارگاههای مطبخ ◄ حفظ جایگاه اجتماعی
خانوار در نظام فرهنگی
•توالی فضایی فعالیتها و تفکیک قرارگاههای چادر مطبخ یا قالیبافی از قرارگاههای چادر اصلی زندگی
◄ رعایت الگوهای فرهنگی فواصل شنیداری ،بویایی و بینایی برای رعایت محرمیت زنان خانوار بهعنوان
انجامدهندۀ فعالیتهای قرارگاههای مطبخ یا قالیبافی ◄ رعایت الگوهای فرهنگی
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و مستقل از هم صورت گرفت که با توجه به یکسان بودن نتایج کدگذاریها ،از ثبات نتایج اطمینان حاصل شد.
تـپیام دـمعنی بیان شدهاند؛ برای مثال،
نتایج تحلیلی این پژوهش در قالب گزارههای تحلیلی سلسله خصوصی 
مشاهدۀ دیاگرام قرارگاههای رفتاری مسکن عشایر نشان داد (تصویر  )7که قرارگاههای چادر مطبخ از قرارگاههای
سیاهچادر اصلی زندگی خانوار ،فاصلۀ فضایی دارند .روند مصاحبۀ نردبانی پژوهش مشخص کرد که این تفکیک
فضایی ،نشان از رعایت الگوهای فرهنگی فواصل شنیداری ،بویایی و بینایی دارد و دارای دو پیامد است .پیامد
اول بهدلیل تأثیر معانی فعالیتهای قرارگاههای مطبخ است که در صورت عدم توالی و تفکیک فضایی مناسب
بر جایگاه اجتماعی خانوار در تعامالت اجتماعی لطمه میزند .دوم ،این توالی و تفکیک فضایی بهمنظور رعایت
محرمیت زنان خانوار بهعنوان انجامدهندۀ فعالیتهای قرارگاههای مطبخ صورت گرفته است .رعایت الگوهای
توالی و تفکیک فضایی در حفظ جایگاه اجتماعی خانوار در نظام فرهنگی نقش دارد .این فرایند مشاهده و مصاحبه
بهصورت گزارههای تحلیلی «خصوصیتـپیامدـمعنی» بهصورت زیر بیان شدهاند .در این گزارهها هر پیامد با عالمت
◄ نشان داده شده است.
•توالی فضایی فعالیتها و تفکیک قرارگاههای چادر مطبخ از قرارگاههای چادر اصلی زندگی ◄ رعایت الگوهای
فرهنگی فواصل شنیداری ،بویایی و بینایی بهدلیل فعالیتهای قرارگاههای مطبخ ◄ حفظ جایگاه اجتماعی
خانوار در نظام فرهنگی
•توالی فضایی فعالیتها و تفکیک قرارگاههای چادر مطبخ یا قالیبافی از قرارگاههای چادر اصلی زندگی
◄ رعایت الگوهای فرهنگی فواصل شنیداری ،بویایی و بینایی برای رعایت محرمیت زنان خانوار بهعنوان
انجامدهندۀ فعالیتهای قرارگاههای مطبخ یا قالیبافی ◄ رعایت الگوهای فرهنگی
با انجام «کدگذاری محوری» دادهها و بیان آن در قالب گزارههای «خصوصیتـپیامدـمعنی» ،معانی حاکم بر توالی
فضایی و زمانی فعالیتها در مسکن ایل قشقایی بهدست آمد .این نتایج مطابق با چارچوب نظری پژوهش ،وجوه
معنادار حاکم بر توالی فعالیتها را در مسکن بیان میکنند .بنابراین ،اطمینان مناسبی از «اعتبار نتیجهگیری نهایی»
و انطباق آن با اهداف تحقیق حاصل شد.

ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي ﭼﺎدر ﻣﻄﺒﺦ
ﯾﺎ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ از ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي ﭼﺎدر
اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي ﺧﻮاب اﻓﺮاد
ﻣﻬﻤﺎن و ﺧﺎﻧﻮار
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رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﻮاﺻﻞ
ﺷﻨﯿﺪاري ،ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي ﻣﻄﺒﺦ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻧﺠﺎمدﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﻄﺒﺦ
روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ اﻓﺮاد ﻣﻬﻤﺎن در
ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻬﻤﺎن

ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺎﻧﻮار

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ اﻓﺮاد و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮار

ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﻮاب
واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان

روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاب اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار و
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﺑﺮاي روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺟﻬﺖ ﻓﻀﺎﺋﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي دام از
ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي رﻓﺘﺎري اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻗﺮارﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﻋﺪم ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻮ و ﮔﺮد
و ﺧﺎك دام

روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ دور
از ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ

ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻗﺮارﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﻋﺪم ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي
دﯾﮕﺮ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي رﻓﺘﺎري اﻧﺴﺎﻧﯽ

ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي
رﻓﺘﺎري دو ﻓﻀﺎي ﻫﻤﺠﻮار

اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ
ﻗﺮارﮔﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﺋﯽ و
زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي رﻓﺘﺎري

ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎ

ﭘﯿﺎﻣﺪ

ﻣﻌﻨﯽ

ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ روﯾﺪاد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي رﻓﺘﺎري
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•رویداد فعالیت پذیرایی افراد مهمان در مسکن ◄ توجه به احترام مهمان و رعایت محرمیت الزم برای خواب و
استراحت مهمان و همچنین افراد خانوار ◄ توالی فضایی فعالیتها و تفکیک قرارگاههای خواب افراد مهمان
و خانوار ◄ رعایت الگوهای فرهنگی و حفظ جایگاه اجتماعی خانوار در نظام فرهنگی
•رویداد فعالیت خواب افراد خانوار و رعایت محرمیت مناسب برای خواب و استراحت والدین و فرزندان خانوار
◄توالی فضایی فعالیتها و تفکیک فضایی قرارگاه خواب والدین و فرزندان ◄ رعایت الگوهای فرهنگی
•رعایت فاصله و جهت فضایی مناسب قرارگاههای مربوط به دام از قرارگاههای رفتاری انسانی ◄ توالی فضایی
فعالیتها و تفکیک قرارگاهی برای عدم مزاحمت بو و گرد و خاک دام ◄ مطلوبیت محیطی رویداد فعالیت
قرارگاههای رفتاری انسانی ◄ رعایت عادتوارههای روش زندگی در نظام فرهنگی
•رویداد فعالیت رفع حاجت به دور از همۀ قرارگاههای مسکن ◄ توالی فضایی فعالیتها و تفکیک قرارگاهی
برای عدم مزاحمت بوی فاضالب برای دیگر قرارگاههای رفتاری انسانی ◄ مطلوبیت محیطی دیگر قرارگاههای
رفتاری انسانی ◄ رعایت عادتوارههای روش زندگی در نظام فرهنگی
•ارتباط مناسب قرارگاههای رفتاری دو فضای همجوار ◄ توالی مناسب فضایی و زمانی قرارگاههای رفتاری ◄
رعایت عادتوارههای روش زندگی در نظام فرهنگی
مبلمان فضاها نیز تحت تأثیر معانی حاکم بر توالی فضایی قرارگاهها هستند .مبلمان مناسب فضا بستر مناسبی برای
رویداد فعالیتها مهیا کرده و مطلوبیت و انعطاف الزم را برای توالی مناسب فضایی و زمانی قرارگاههای رفتاری
در عادتوارههای روش زندگی ایجاد میکند .مبلمان مناسب فضا (سازماندهی عناصر نیمهثابت) ،با ترکیبشان در
فضاها باعث هدایت افراد میشوند و زمینۀ رویداد فعالیتها در قرارگاههای مسکن را فراهم میآورد.
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پس از بررسی نتایج مصاحبههای مبتنی بر دیاگرام قرارگاههای رفتاری درخصوص توالی زمانی فعالیتها ،نکات
ذیل در رابطه با سلسله پیامدـمعنی «توالی زمانی یا همزمانی قرارگاهها» از سوی مصاحبهشوندگان مطرح شد .در
روش زندگی قشقاییها ،به اولویت یا توالی مناسب زمانی فعالیتها در عادتوارههای روش زندگی توجه میشود.
در زندگی روزمره ،اولویت و توالی زمانی فعالیتها بهطور معمول رعایت میشود ،لیکن توالی فعالیتها در برگزاری
مهمانی و مراسمها بهمنظور حفظ جایگاه اجتماعی خانوار دستخوش تغییر میگردد.
از دیگر نکات دربارۀ زمانمندی فعالیتها ،رویداد فعالیتهای همزمان قرارگاههای همخوان در عادتوارههای
روش زندگی است .از سویی باید توجه کرد که برخی فعالیتها نیز در مقاطع مشخص و با توالی مناسب زمانی
روی میدهند و پیرو عادتوارهها نیستند .پارهای از فعالیتها همچون دورهمنشینی و سبزیکاری نیز در اوقات
فراغت روی میدهند و با توجه به توالی مناسب فضایی و زمانی دیگر فعالیتها در عادتوارههای روش زندگی
تنظیم میشوند .بههرحال ،توالی زمانی فعالیتها پیرو معانی حاکم بر آن است .گزارههای خصوصیتـپیامدـمعنی
در قرارگاههای مختلف مسکن دربارۀ «مقطع زمانی و بازه زمانی و همچنین توالی زمانی قرارگاهها» بهصورت زیر
عنوان شده است .تصویر  10سلسله پیام دـمعنی حاکم بر توالی زمانی قرارگاهها را نشان میدهد.
•اولویت زمانی رویداد فعالیت پذیرایی از مهمان و برگزاری آداب و رسوم اجتماعی در عادتوارههای روش
زندگی ◄ تغییر در توالی روزمرۀ فعالیتها در عادتوارههای روش زندگی ◄ حفظ جایگاه اجتماعی خانوار ◄
رعایت الگوهای فرهنگی
•همزمانی رویداد فعالیتهای پذیرایی از مهمان خودمانی ،آشپزی ،نگهداری از کودک و قالیبافی ◄ رعایت
همزمانی فعالیتهای همخوان در عادتوارههای روش زندگی در نظام فرهنگی
•همزمانی رویداد فعالیتهای همخوان در عادتوارههای روش زندگی ◄ تجمیع فضایی قرارگاههای همخوان
و رعایت مناسب همزمانی فعالیتهای همخوان در عادتوارههای روش زندگی در نظام فرهنگی
•رویداد فعالیتهای صرف وعدههای غذایی یا فعالیتهای شیردوشی ،درمان ،علوفهدهی ،نمکدهی و آبیاری
دام در مقاطع زمانی مشخص ◄ توالی مناسب زمانی قرارگاههای رفتاری ◄ رعایت عادتوارههای روش
زندگی در نظام فرهنگی
•رویداد فعالیتهای صرف وعدههای غذایی یا فعالیتهای شیردوشی ،درمان ،علوفهدهی ،نمکدهی و آبیاری
دام در مقاطع زمانی مشخص ◄ توالی مناسب زمانی قرارگاههای رفتاری ◄ معیشت و منفعت خانوار
•رویداد فعالیتهای دورهمنشینی ،گفتوگو و مشورت با همدیگر یا مراقبت از باغچه در اوقات فراغت ◄ توجه
به توالی مناسب فضایی و زمانی دیگر فعالیتها در عادتوارههای روش زندگی ◄ رعایت عادتوارههای روش
زندگی در نظام فرهنگی
•رویداد دائمی فعالیتهای حفاظت و مراقبت از دام ◄ معیشت و منفعت خانوار

ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از
ﻣﻬﻤﺎن ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ،آﺷﭙﺰي ،ﻧﮕﻬﺪاري از
ﮐﻮدك ﻧﻮزاد و ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ

ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي
ﻫﻤﺨﻮان

رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻫﻤﺨﻮان

روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ،ﺳﺒﺰيﮐﺎري،
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ،دور ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺸﻮرت
ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﺷﭙﺰي و ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ در ﻃﻮل روز
روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاب در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ
روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺻﺮف وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎﻧﯽ
روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺷﯿﺮدوﺷﯽ ،ﻋﻠﻮﻓﻪدﻫﯽ و
آﺑﯿﺎري دام در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﯽ
ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي رﻓﺘﺎري

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ روﯾﺪاد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻀﺎﺋﯽ و زﻣﺎﻧﯽ
ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي رﻓﺘﺎري
ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﺎﻧﻮار

روﯾﺪاد داﺋﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دام
ﭘﯿﺎﻣﺪ

ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎ

ﻣﻌﻨﯽ
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گزارههای خصوصیتـپیامدـمعنی دربارۀ نظام فعالیت قرارگاههای مختلف در هر فضا به «رویکرد غالب روش
زندگی بر توالی زمانی یا فضایی قرارگاههای رفتاری» اشاره میکنند .مسکن قشقاییها ترکیبی از توالی زمانی و
فضایی قرارگاهها در فضاهای مسکن است .در مسکن قشقاییها ،نظامی از فعالیتها در قرارگاههای مختلف در یک
فضا در طول زمان روی میدهد که باعث توالی زمانی قرارگاههای رفتاری در فضای اصلی زندگی خانوار میشود .در
این حالت ،قرارگاهها دارای همپوشانی زمانی برای رویداد فعالیتها هستند .بنابراین ،توالی زمانی مناسب فعالیتها
در یک فضا بهجای توالی و تفکیک فضایی قرارگاهها روی میدهد و به عدم نیاز به تدارک فضاهای بیشتر در محیط
مسکن منتهی میشود .از این نقطهنظر ،توالی زمانی بهعنوان یک قابلیت محیطی در خدمت به توالی فعالیتهاست
و به رعایت عادتوارههای روش زندگی منجر میشود.
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اوﻟﻮﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از
ﻣﻬﻤﺎن و ﺑﺮﮔﺰاري آداب و رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﻋﺎدتوارهﻫﺎي روش زﻧﺪﮔﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻮاﻟﯽ روزﻣﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
در ﻋﺎدتوارهﻫﺎي روش زﻧﺪﮔﯽ

ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺎﻧﻮار

نتیجهگیری

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ اﻓﺮاد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮار
ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎ

ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎ

ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮار
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎ
ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﺋﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي رﻓﺘﺎري
رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻫﻤﺨﻮان
ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﺎﻧﻮار

وﺟﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ )ﺑﺎ ﯾﮏ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ(

ﻣﻌﻨﯽ

تصویر  :11سلسله پیامدـمعنی حاکم بر توالی فعالیتها در مسکن ایل قشقایی
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در پاسخ به پرسش دوم پژوهش دربارۀ چگونگی مطالعۀ وجوه معنادار توالی فعالیتها ،این پژوهش توصیه میکند
در محیط مسکن ساختار روش زندگی در دو سطح مؤلفههای آشکار و پنهان بررسی شود .روش زندگی در محیط
مسکن از طریق مؤلفههای آشکار آن همچون «فعالیتها و جنبههای زمانی و فضایی» آنها مطالعه و سپس ساختار
معانی حاکم بر آن از طریق مدل ابزارـغایت بهدست آید .روشمندی این پژوهش ،به فهم چگونگی توالی فعالیتها
و کشف وجوه معنادار آن برای کاربرد در طراحی کمک میکند ،بهنحویکه با ایجاد خصوصیات مشخص در محیط
مسکن میتوان معانی ذهنی افراد بهرهبردار را پاسخگو بود .برای طراحی کاربردی ،نتایج این پژوهش نشان میدهد
که اولین قدم در ساماندهی محیط ،سازماندهی فعالیتهاست .متعاقب ًا خصوصیات آشکار فعالیتها و معانی حاکم
بر آن ،وجوه ک ّمی و کیفی قرارگاهها و سپس فضای سهبعدی را سامان خواهند بخشید .این مسئله از طریق تأثیر
پیامدها و معانی حاکم بر توالی فضایی و زمانی فعالیتها و تجمیع و تفکیک قرارگاه فعالیتها خود را آشکار میسازد
و متعاقب ًا آرایش فضایی قرارگاهها را سامان داده و فرم خاصی از مسکن را شکل میدهد .زمان نیز بهعنوان جزء
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بررسی گزارههای سلسله پیامدـمعنی در یافتههای تحلیلی مسکن ایل قشقایی نشان میدهد که معانی فرهنگی طی
پیامدهای مشخص بر توالی زمانی و فضایی فعالیتها تأثیر میگذارند .مطابق با نتایج تجربی ،معانی و ارزشهای
تأثیرگذار بر توالی زمانی و فضایی مسکن ایل قشقایی شامل «حفظ جایگاه اجتماعی خانوار» و «رعایت محرمیت
افراد و فعالیتهای خانوار» است که به «رعایت الگوهای فرهنگی» منجر میشود .پیامدهای دیگر معانی همچون
«مطلوبیت محیطی رویداد فعالیت قرارگاهها»« ،توالی مناسب فضایی و زمانی قرارگاههای رفتاری»« ،رعایت
همزمانی فعالیتهای همخوان» شرایط رویداد عادتوارههای روش زندگی را در محیط مسکن مهیا میکنند .معنی
«معیشت و منفعت خانوار» نیز بهدلیل پیامدهای تأثیرگذار آن بر محیط مسکن برای رفع نیازهای اولیه و حیاتی،
اهمیت خاص خود را دارد .این معانی که حاصل از تحلیل مشاهدات و مصاحبههای پژوهش بودهاند ،قوانین ذهنی
حاکم بر روش زندگی ایل قشقایی هستند که خصوصیات محیط مسکن آنان جوابی سازگار به این معانی است.
این معانی بر توالی فعالیتها در مسکن قشقاییها تأثیر میگذارند .بنابراین ،توالی فعالیتها در عادتوارههای روش
زندگی قشقاییها معنادار هستند و بر فضامندی و زمانمندی خاص هر فعالیت تأکید دارند ،بهگونهای که رویداد هر
فعالیت در بازه فضایی یا زمانی خاص از الگوهای فرهنگی پیروی میکند .بنابراین ،در پاسخ به پرسش اول تحقیق
میتوان گفت که توالی فعالیتها در محیط مسکن ،وجوهی معنادار دارند.

پینوشتها

1. Space-Time Geography
2. Space-time Path
3. Space-time Prism
4. Psychological Ecology
5. Behavior Setting
6. Habitus
7. Practice
8. Habit
9. Means-End model
10. Features
11. Dwelling
12. Feature-Consequence-Meaning Chain
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