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تأثیر متقابل کاربرد  و معنا بر فرم اشیاء

کیان د هقان1، قاسم مطلبی*2
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)تاریخ د ریافت مقاله: ۹8/۱/2۱، تاریخ پذیرش نهایی: ۹8/2/25(

چکید ه

به طور عمد ه اشياء د ر چرخه عمر خود  با ابتکار یا اقتباس به وجود  آمد ه، با گذر زمان فرم های مختلف به خود  

گرفته و د ر نهایت رها شد ه و از بين می روند . سوال های اساسی عبارتند  از: فرم یک شیء بر چه مبنا و بر اساس 

چه فرآیند ی و چگونه با نيازهای کاربرد ی و معنایی انسان مرتبط می شود ؟ و د ليل بهره مند ی برخی اشياء از 

ارزش های نماد ین چيست؟ این مطالعه، محيط زند گی را به عنوان سيستمی د ر نظر می گيرد  که د ر آن انسان ها و 

اشياء به طور مد اوم باهم د ر تعامل اند  تا محيط حالت تعاد لی خود  را حفظ کند . هد ف پژوهش بررسی فرم شیء 

د ر چرخۀ عمر خود  د ر مواجه با خواست ها و نيازهای کاربرد ی و معنایی انسان است. انسان  به جهت استفاد ه و 

فرم د اد ن به شیء، و شیء به وسيلۀ قابليت های بالقوة خود  با انسان  ارتباط برقرار می کند . روش این تحقيق کيفی 

است و با بهره مند ی از فرآیند ی استقرایی به د نبال تبيين تمام روابط ممکن بين کاربرد ، معنا و فرم اشيا است. 

د ر یک فرآیند  و مد ل نُه مرحله ای چگونگی توسعۀ فرم اشياء د ر ارتباط با معنا و کاربرد  مورد  بررسی و تحليل 

قرار گرفته است. یافته ها نشان می د هد  که علی رغم تغييرات د ر طول زمان فرم شیء نيازهای کاربرد ی و معنایی 

انسان را د ر سطوح مختلفی تأمين می کند . 

واژه های کلیدی
 فرم، معنا، کاربرد ، محيط، فرهنگ.
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این  هستند .  پيچيد ه ای  غایت  به  سيستم های  زند گی  محيط های 
انسانی  زند گی  متغيرهای  از  بسياری  مد اوم  تعامل  بيانگر  پيچيد گی 
توپوگرافی  هوا،  و  آب  همچون  محيطی،  و  هنجارها،  ارزش ها،  مانند  
این  بر می گيرند . همه  د ر  را  زند گی  است که محيط  اشيائی  تمام  و 
برای  این رو  از  و  بود ه  ارتباط  با همد یگر د ر  پيوسته  به طور  متغيرها 
بررسی یک محيط زند گی، می توانيم آن را همچون یک سيستم د ر 
 Lawrence, 1987; Duncan, 1981; Rapoport,(بگيریم نظر 

.)1969, 1977
بعد  از جنگ جهانی اول، مالينوفسکی۱ اید ة نگاه به فرهنگ  به عنوان 
یک سيستم را به علم انسان شناسی2 معرفی کرد . او استد الل می کند  
که تمام جنبه های فرهنگی وابسته به هم هستند  و اگر یکی از اجزای 
تشکيل د هند ة سيستم تغيير کند  کل سيستم می تواند  د چار د گرگونی 
شود . این سيستم برای پاسخگویی به نيازهای زیست شناختی یا روانی 
منزلت  و  قد ر  یا  امنيت،  پناهگاه،  زادآوری،  غذا،  به  نياز  مانند   انسان 
است. اید ه های او تا حد  زیاد ی بر علم انسان شناسی تأثير گذاشته و 
یک  براون۳  راد کليفر  می شود .  شناخته  عملکرد گرایی  نوعی  به عنوان 
گرایی  عملکرد   به  معروف  مالينوفسکی  عملکرد گرایی  مشابه  تئوری 
ساختاری4 را مطرح کرد . او فرهنگ ها را به عنوان سيستم هایی توصيف 
 Hicks and(است اجتماعی  ساختارهای  هد فشان حفظ  که  می کند  
نسبتاً  الگو  با  سيستم  یک  به  »ساختار   .)Gwynne,  1994,  102

اشاره  ساختار  د رون  پویای  فرایند   به  عملکرد   و  شد ه  گفته  پاید ار 
پارسونز5  د وم،  جهانی  جنگ  از  پس   .)Vago, 1980, 44(» می کند
شناخته  جامعه شناسی  د ر  سيستمی«  »نظریۀ  به عنوان  که  را  آنچه 
سيستمی  هر  مختلف  اجزای  که  می گوید   او  د اد .  توسعه  را  می شود  
هميشه، برای رسيد ن به اهد افی خاص، باهم د ر تعامل هستند  و بهتر 
د اد . »گفته می شود   افزایش  را  تعاد ل د ر د اخل سيستم  است سطح 
جامعه یا سيستم های اجتماعی هنگامی د ر تعاد ل هستند  که نيروهایی 
که د رون آنها عمل می کنند  متوازن باشند  و تنها د ر این صورت جامعه 

.)Abercrombie, et al, 1988, 89(» پاید ار خواهد  بود
با عنایت به نظریه های فوق، هد ف این پژوهش تالش برای د رک 
این موضوع است که فرم یک شیء چگونه و براساس چه سازوکاری 
د ر چرخۀ عمر خود  با ارزش های فرهنگی و کاربرد ی انسان ها مرتبط 
و  نماد ین می شوند   ارزش های  د ارای  اشياء  از  بعضی  و چرا  می شود ؟ 
مطالعه،  این  نمی روند ؟  فراتر  ابزاری  ارزش های  از  صرفاً  د یگر  برخی 
محيط زند گی را به عنوان سيستمی د ر نظر می گيرد  که د ر آن انسان ها 
و اشياء به طور مد اوم باهم د ر تعامل هستند  تا محيط حالت تعاد لی 
خود  را حفظ کند . د ر این سيستم برای د ستيابی به تعاد ل برخی اجزاء 
را  اجزاء  د یگر  بقای  باید   تنها  نه  کاربرد ی  و  معنایی  فرمی،  جنبۀ  از 

تأمين کنند  بلکه باید  با آن ها همساز نيز باشند .

اد بیات و چارچوب نظری
برای د ستيابی به تعاد ل د ر یک سيستم، تمام اجزای آن بایستی 
به طور پيوسته باهم کار کرد ه و تنظيم شوند  تا بتوانند  بقای متقابل 
کنند ،  تأمين  را  یکد یگر  بقای  جزء  د و  اگر  کنند .  تأمين  را  همد یگر 
بد ان معنی است که آن ها باهم همسازند . اگر یک جزء بقای چند ین 
بد ان معنی است که همسازی آن جزء  این  را حفظ کند   جزء د یگر 
بد ان  این  شود ،  اجزاء  سایر  بقای  مانع  اجزاء  از  یکی  اگر  است.  زیاد  
معنی است که آن جزء ناهمساز است. برای مثال برنارد6  می گوید  که 
معماری برای یک بنای یاد مان جنگ می تواند  حد اقل سه نوع مختلف 

از عملکرد  را د ارا باشد :
بيان  برای  باشد ،  د اشته  نماد ین  عملکرد    ... است  ممکن  اوالً، 
ارزش ها و احساسات اجتماعی خاص، و نيز تقویت آن ها. د وم، ممکن 
است عملکرد  زیبایی شناختی د اشته باشد ، مشروط به استاند ارد های 
ممکن  باشند . سوم  ما  نظر  مد   زیبایی  و  مطابق سليقه  که  اجتماعی 
همچون  رفتن،  به کار  برای  باشد ،  ابزاری7  عملکرد   د ارای  است 
محد ود   یا  پيوسته  اجتماعی  اهد اف  به  د ستيابی  برای  وسيله  یک 
و  ابزاری  عملکرد های  به  اگر  مثال  این  د ر   .)Bernard, 1949, 66)
نماد ین که به مجموعه ای از ارزش های همساز اشاره د ارند  ارزش های 
جامعه  بيشتر  همبستگی  به  می تواند   اضافه شود   نيز  د یگری  همساز 
مهم  ملی  نمایش  یک  به عنوان  رقص  مثاًل  اگر  طرفی  از  کمک  کند . 
وطن پرستانه بود ه اما د ر عين حال بر ضد )ناهمساز( احساسات نماد ین 

د ر خاطرات جنگ باشد ، رقص د ر محل یاد بود  جنگ، می تواند  منجر 
به د رگيری  د رون این نظام اجتماعی شود .

کاربرد  و معنای فرم
د اشتن »قابليت« الزمۀ کاربرد  هر شیء است. مفهوم قابليت8 برای 
شد )لنگ،  بيان  گيبسون۹  جيمز  نام  به  روانشناسی  توسط  بار  اولين 
آن  د اشته های  از  بخشی  د ر حقيقت  قابليت یک شیء   .)۹۱ ،۱۳۹0
شیء است که آن را برای انسان و یا هر موجود  د یگری قابل استفاد ه 
یا  و  کاربرد ی  سود مند ِی  صرفاً  است  ممکن  د اشته ها  این  می کند ۱0؛ 
مفهوم  از  را  مفهوم  این  گيبسون  باشند .  معنایی  و  ارزشی  مفاهيم 
گرفته  شد ه  بيان  لوین۱2  کورت  توسط  که  اشياء  د عوت کنند گی۱۱ 
است. اما برخالف گيبسون که نيازهای انسان را بی اثر بر قابليت محيط 
به وسيلۀ  بود ه  اکتسابی  لوین معتقد  است د اشته های شیء  می د اند ، 
نيازها و ارزش های انسان به آن د اد ه می شود )همان، ۹۳(؛ بنابراین با 
وجود  اینکه د اشته های یک شیء تغيير نمی کند  اما تغيير د ر نياز ها و 
ارزش های مورد  نظر انسان با گذشت زمان می تواند  موجب تقویت یا 
تضعيف کاربرد  یک شیء شود . د ر این تحقيق د ید گاه لوین مبنی بر 
بر د اشته های شیء بيشتر مورد  توجه  انسان  نيازهای  بود ن  اثربخش 
است. د ر اد بيات موضوع »کاربرد۱۳ « د ارای معانی مختلفی است. عمد ة 
معماران و شهرسازان آن را متراد ف با »عملکرد ۱4« د ر نظر می گيرند . 
لزوماً  عملکرد   زیرا  نيست،  عملکرد   معنای  به  تحقيق  این  د ر  کاربرد  
نشانگر کاربرد  یک شیء نيست. عالوه  بر این با توجه به نظر راپاپورت 
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اصطالح عملکرد  منبعث از مفاهيم فرهنگی است. او اشاره می کند  که 
عملکرد  باید  بين چهار جنبه از فعاليت ها متمایز باشد : »خود  فعاليت، 
معنای  و  فعاليت ها  سایر  با  آن  ارتباط  نحوه  آن،  کارکرد ن  چگونگی 
فعاليت  ابزاری  ... جنبه های  با  تنها  معمول، عملکرد   به طور  فعاليت. 
شناخته می شود «(Rapoport, 1988, 318(. از آنجایی که ارزش ها 
استفاد ه  می گذارند ،  تأثير  اشياء  کاربرد   بر  هميشه  فرهنگی  معانی  و 
از اصطالح »عملکرد « به جای »کاربرد « می تواند  گمراه کنند ه باشد . 
اشياء  نقش های  به  تنها  تحقيق  این  د ر  »عملکرد «  اصطالح  بنابراین 

اشاره خواهد  د اشت، به عنوان مثال عملکرد  نماد ین اشياء.
د ليل اوليه برای خلق اشياء)به استثنای مقاصد  هنری( این است 
که مرد م از آن ها استفاد ه های ابزاری مانند  حرکت، د رمان، پخت وپز، 
خورد ن غذا، خوابيد ن و سکونت کنند . پتروسکی اد عا می کند  که »هر 
مصنوعی د ر عملکرد  خود  تا حد ود ی د خيل است، و این چيزی است 
که تکامل آن را نيز د ر بر می گيرد «)Petroski, 1993, 22(. بنابراین 
کاربرد  یک شی برای پاسخگویی به نيازهای ابزاری اولين نيرویی است 
تحقيق  از  مرحله  این  د ر  شیء  می د هد )نمود ار  ۱(.  شکل  را  فرم  که 

به عنوان یک شیء کاربرد ی تعریف می شود .
با گذشت زمان و استفاد ة مکرر مرد م، این اشياء به جای کاربرد  
ابزاری صرف، به نيازهایی فرهنگی تبد یل می شوند . چرخۀ عمر اشياء 
به وسيلۀ »ارتباطات پيوسته« با نيازهای فرهنگِی پویا و متغير کاربران 
همساز می شود )Studer, 1993, 32(. فرانچسکوو به نقل از بارت۱5، 
با گذر زمان  از یک شیء  توضيح می د هد د  که چگونه روند   استفاد  ه 
به یک فعل ارتباطی تبد یل می شود(Francescato, 1993, 41(. اگر 
یک شیء ابد اعی جد ید  مفيد  قلمد اد  شود ، به منظور گسترش کاربرد  
آن، باید  نشانه هایی د اشته باشد  تا با توجه به عملکرد  خود  به راحتی 
شناسایی شود . با تجميع این نشانه ها، کاربر عالوه بر د رک چگونگی 
استفاد ه از شیء)کاربرد  ابزاری(، د ر مورد  اهميت شیء یا جایگاه مالک 

آن)معنا( د ر جامعه نيز آگاهی پيد ا می کند .
برای اینکه فرهنگ بتواند  از نسلی به نسل د یگر منتقل شود ، نياز 
مثال،  برای  اشياء؛  و  کنش ها  زبان،  گيرد :  بهره  سازوکار  سه  از  است 
پرچم یک شیء است که کشوری را نماد ین می کند  و سالم د اد ن به آن 
 Hicks and) اقد امی است که نماد  وفاد اری به کشور محسوب می شود
Gwynne, 1994(. بحث ما د ر اینجا اعمال، کنش ها و اشياء بود ه که 
مربوط به محيط زند گی روزمره است. د سته بند ی نقش قابليت محيط 
فيزیکی د ر سه سطح می تواند  کمک کنند ه باشد )مطلبی، ۱۳85،  58(:

و  سمبليک  نيازهای  به  پاسخگویی  جهت  که  معنای»نماد ین«، 
معنوی انسان بود ه و مربوط به عالم وجود ، فرهنگ، و مقد سات است؛

به  مربوط  و  بود ه  اجتماعی  تعامالت  جهت  که  معانی»ارتباطی«، 
موقعيت، ثروت و قد رت می شود ؛

مانند   روزمره  فعاليت های  به  مربوط  معانی»جسمانی-  ابزاری«، 
خورد ن، خوابيد ن، چيد مان محل نشستن و مرزهای فيزیکی و مانند  
این ها می شود ، که با کاربران د ر رابطه با ارزش های خاصی نظير نحوه 

انجام فعاليت های خود  ارتباط برقرار می کند .
مثال هيکس از پرچم و سالم د اد ن به آن د ر این د سته بند ی د ر 
سطح معانی »نماد ین« قرار می گيرد . د ر این مطالعه معانی »ارتباطی« 
و »جسمانی- ابزاری« کاربرد  بيشتری نسبت به معانی نماد ین خواهد  
د اشت. اشياء که معنا و مفاهيمی همچون هویت اجتماعی، قد رت و 
ثروت را منتقل می کنند ، د ر سطح معانی ارتباطی قرار د ارند . اشيائی 
که تحت تأثير برخی ارزش ها مورد  استفاد ه قرار می گيرند  د ر سطح 
د ر  شیء  یک  عملکرد   بنابراین،  می شوند .  د سته بند ی  ابزاری  معانی 
انتقال و تد اوم فرهنگی، مربوط به توانایی آن شیء می شود  د ر: اول 
نشانه سازی یا هویت د ار کرد ن یک شخص یا چيزی همچون ثروت و 
قد رت)معانی ارتباطی( و د وم حمایت یا مانع شد ن از ارزش های یک 

فعاليت، به عنوان مثال محرميت)معانی جسمانی- ابزاری(.

    هویت   و     معنای    فرم
از استفاد ه ممکن است  باال اشاره شد  که اشياء کاربرد ی بعد   د ر 
مورد   د ر  بيشتری  جزئيات  با  است  نياز  کنند .  پيد ا  نماد ین  عملکرد  
نحوه انجام این روند  بحث شود . گومبریچ می گوید  طبيعت انسان براین 
 .)Gombrich, 1992, 16  (است که قد رت خود  را بر اشياء اعمال کند
انسان  اشياء ساد ه و معمولی  نظر می رسد  که  به  این گفته،  براساس 
است  ممکن  خانه  د کور  می کنند .  د عوت  خود   تزئين  و  اصالح  به  را 
با بخش هایی که بيشتر کاربرد  ابزاری د ارند  شروع شود . د ر ارتباط با 
صند وقچه های قد یمی)تصویر۱( د سته ها برجسته شد ه اند  تا به راحتی 
نحوه استفاد ه از خود  را به مخاطب پيشنهاد  د هند . د ر حقيقت یک 
چگونگی  گفتن  صند وقچه،  مختلف  قسمت های  برجسته سازی  علت 
از  بيشتر  صند وقچه  لبه های  مثال  به عنوان  است.  آن  ابزاری  کاربرد  
سایر نواحی تزئين شد ه اند  تا قسمت بازشوی صند وق به راحتی قابل 

تشخيص باشد .
بصری،  اد راک  د ر  راحتی  به  محدود  اشياء  تزئينات  کارکرد 
»نمونه های  نمی شود.  ساختاری  مسائل  و  کاربرد  چگونگی  گفتن 
مفاهيم  آن  در  که  دارد  وجود  تزئينی  هنرهای  تاریخ  در  بسياری 
این  بدون  می شود،  صرف  تزئينی  مفاهيم  ایجاد  به  منجر  ساختاری 
پایان می رسد و دیگری شروع  به  اولی  بتوانيم بگویيم کجا  که دقيقاً 
به  تمایل  ذاتی  به طور  انسان   .)Gombrich, 1992, 165(»می شود
اشياء  می شود  تمایل سبب  این  و  دارد  اشياء  در  هویت خود  نمایش 
این  کارکرد یک د رب  بيشتر هدایت شوند.  تزئينات هرچه  به سمت 
مکان  نقل  دیگر  مکان  به  مکان  یک  از  مردم  دهد  اجازه  که  است 
را مشاهد ه می کنيم که  اما د ر)تصویر2( د ربی  ابزاری(  کنند)عملکرد 
که  می کند  منتقل  مخاطب  به  را  پيام  این  خود  برجستۀ  تزئينات  با 
صاحب خانه از یک جایگاه اقتصادی باال برخورد ار است. د ر اینجا فرم 
ارزش افزود ه ای به نام هویت را نيز با خود حمل می کند)نمود ار 2(. 

 

نمودار 1- همسازی فرم و کاربرد ابزاری.
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اشيائی مانند  د رب خانه که توسط د یگران د ید ه می شود  هویت مالک 
آن را، حتی اگر مالک آن چنين قصد ی ند اشته باشد ، به بينند ه منتقل 
می کند ، به گفتۀ راپاپورت »این طبيعت ذهن بشر است که ازطریق 
 Rapoport, 1990,(» کارکرد ن روی فرم نظمی را بر جهان اعمال کند
د یگران  به  غيرعمد   یا  عمد   به  و  اجتناب ناپذیر  طور  به  انسان   )83
می فهماند  که چگونه با او رفتار کنند . مرد م مشتاق هستند  تا خود شان 
را آن گونه که تمایل د ارند  نشان د هند  و نمی خواهند  از نظر د یگران 
د ر جایگاهی اجتماعی د سته بند ی شوند  که خود  د وست ند ارند  د ر آن 
جایگاه تصور شوند . بنابراین یک فرض مهم که د ر علم نشانه شناسی 
که  د ارند   زیربنایی  ساختارهای  فرهنگ ها  که  است  این  د ارد   وجود  

.)Feldman, 1995) نشانه ها از آن ها سرچشمه می گيرند

ارزش های     انسانی     و   معنای   فرم 
شيوة طبخ و خورد ن غذا د ر فرهنگ های مختلف، متفاوت است؛ 

عامل  است.  بيولوژیکی  و  جهانی  امری  غذاخورد ن  کنش  گرچه 
ساليان  که طی  است  ارزش هایی  د ر  تفاوت  تفاوت ها،  این  د ر  اصلی 
به عنوان مثال،  به د ست آمد ه است.  بوم و زمينۀ زند گی  از  طوالنی 
برخی معتقد ند  که غذا خورد ن روی زمين رفتاری است که عالوه بر 
احترام به غذا موجب برکت می شود . بعضی نيز معتقد ند  غذاخورد ن 
به صورت گروهی موجب افزایش نعمت های خد اوند ی می شود . این 
ارزش ها پس از استفاد ه مکرر، د ر نهایت فرم اسباب و اثاثيه و به طور 
قرار  تأثير  تحت  را  د ارد   برای خورد ن ضرورت  که  اشيائی  فرم  کلی 
از  بارزی  نمونه  ُمجمع  نام  با  بزرگ  سينی های   .)۳ می د هد )نمود ار 
اشيائی است که عالوه بر استفاد ة کاربرد ی د ارای ارزش  فرهنگی بود ه 

و د ر طول زمان بگونۀ متفاوتی تزئين گشته است)تصویر ۳(. 
اشياء  فرم  و  فرهنگی  ارزش های  کنش ها،  ميان  متقابل،  طور  به 
وابستگی نسبی وجود  د ارد . اسباب و اثاثيه می توانند  حس گروه بود ن 
را د ر خانواد ه حفظ کنند  و ميان اعضای گروه ارتباط ایجاد  نمایند ؛ 

 

 

تصویر 2- درب یک خانه با معماری سنتی.تصویر 1- صندوقچه ای قدیمی.                 

نمودار 2- همسازی فرم، کاربرد و هویت.

 

نمودار 3- همسازی فرم، کاربرد و ارزش های فرهنگی.تصویر 3- یک سینی مجمع با تزئینات.
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همچنين این معنا را منتقل کنند  که ارزش های طبخ و خورد ن غذا 
توسط کاربران متفاوت از د یگر فرهنگ ها است. به طور کلی د ر توصيف 

چنين اشيائی می توان آن ها را اشياء ارزشی نام نهاد .

 روش     تحقیق
کتاب  است.  کيفی  تحقيق  یک  متد ولوژی  نظر  از  پژوهش  این 
د رک  برای  اجتماعی«  پژوهش  »ساخت  عنوان  با  راگين۱6)۱۹۹4( 
انجام تحقيقات اجتماعی و شناخت اهد اف آن بسيار مفيد   چگونگی 
بود ه و متد ولوژی های مختلفی را د ر این رابطه بيان می کند . طبق نظر 
می کند ،  متمایز  کيفی  روش های  از  را  کمی  روش های  آنچه  راگين، 
اعد اد  و کلمات نيستند . روش های کمی زمانی استفاد ه می شوند  که 
یک فرضيۀ ثابت وجود  د اشته و برای اثبات آن می خواهيم د و یا سه 
متغير را باهم مقایسه کنيم. د ر این مطالعه اگر همبستگی یک یا د و 
فاکتور را با استفاد ه از یک چارچوب تحليلی ثابت بررسی می کرد یم - با 
توجه به پيچيد گی های محيط زند گی- می توانست گمراه کنند ه باشد . 
بسنجد   را  متغير  تعد اد ی  همبستگی  می خواهد   که  کمی  روش  یک 
نمی تواند  اطالعاتی که نياز به بررسی عميق د ارند  را)همچون معنای 
به جای سنجش همبستگی  کيفی  روش  د ر  نمایش  گذارد .  به  فضا( 
چند  متغير، زمان انجام کارهای ميد انی به تعد اد  کمی از نمونه ها اما با 
عمق بيشتر اختصاص د اد ه می شود  تا سطح باالیی از اعتبار بد ست آید . 
همچنين، از آنجائی که مد ل همسازی ارائه شد ه یک مد ل پویاست، 
امکان آزمون یک فرضيه به وسيلۀ یک روش کمی وجود  ند ارد . این 
مد ل پيشنهاد ی یک ابزار برای فهم جامع تر از نقش فرهنگی اشياء د ر 
نسبت با کنش های انسانی است. از این رو، مد ل پيشنهاد ی یک فرآیند  
تحليلی است برای د رک بهتر رابطۀ بين شیء و انسان، که می تواند  د ر 

تحقيقات آیند ه توسعه یافته و اصالح شود .

مد    لی    برای     فهم کاربرد   ،     معنا     و     فرم    اشیاء
بر  مبتنی  فرهنگی  تد اوم  د ر  اشياء  عملکرد   بررسی  منظور   به 
قاد ر  را  ما  تا  می شود )جد ول۱(  ارائه  توصيفی  مد لی  باال،  مشاهد ات 
سازد  تحليلی جامع از رابطۀ احتمالی ميان کاربرد ، ارزش، هویت و فرم، 

ارائه نمایيم. مراحل مختلف د ر ایجاد  معانی اشياء به ترتيب:
مرحله 1)بد ون   همسازی( زمانی است که اشياء مورد  استفاد ه قرار 
نمی گيرند  و معنا و مفهوم خاصی را نيز به انسان منتقل نمی کنند  اما 
قابليت استفاد ه شد ن را د ارند ؛ همچون یک تکه  سنگ د ر بيابان)تصویر4(.

مرحله 2)همسازی کم( زمانی است که فرم شیء بد ون توجه به 
ارزش ها، عمد تاً تحت تأثير یک استفاد ة ابزاری قرار می گيرد ؛ به عنوان 

مثال یک د یسک رایانه)تصویر 5(.
مرحله 3)همسازی باال( زمانی است که:

تأثير  تحت  هم  و  ابزاری  استفاد ة  از  متأثر  هم  شیء  فرم  الف( 
د ر  پنجره  بد ون  و  باریک  کوچه های  مثاًل  است؛  فرهنگی  ارزش های 

شهرهای سنتی)تصویر 6(. 
ب( فرم شیء عالوه بر اینکه متأثر از استفاد ه ابزاری است به مسائل 
د یگری د ر رابطه با خود  شیء یا مالک آن نيز اشاره د ارد ؛ مانند  لباس 

 –    محلی)تصویر 7(.
فرم اشياء د ر هر د و بخش این مرحله نقش مهمی د ر تد اوم فرهنگ 

د ارد .
یک  فرم  که  هنگامی  باال(  خیلی  چهار)همسازی  مرحله 
الف  مرحله ۳)هم  د ر  را  عملکرد ها  تمام   و  است  همساز  شی   بسيار 
مهمی  بسيار  نقش  مرحله  این  د ر  فرم شیء  می د هد .  پاسخ  هم ب( 
مبلمان  به  می توان  نمونه  به عنوان  می کند .  ایفا  فرهنگی  تد اوم  د ر 

ژاپنی  اشاره کرد )تصویر8(.

 

 

)URL 1(:تصویر 4- یک تکه سنگ. مأخذ)URL 2(:تصویر 5- هارد دیسک رایانه. مأخذ)URL 3(:تصویر 6- یک کوچه در یزد. مأخذ

)URL 4(:تصویر 7- لباس محلی. مأخذ)URL 5(:تصویر 8- مبلمان ژاپنی. مأخذ)URL 6(:تصویر 9- تابلو نقاشی. مأخذ
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نماد ین  شیء  یک  فرم  که  هنگامی  کم(  مرحله پنج)همسازی 
است و هویت و فرهنگ کاربران را تحت تأثير قرار د اد ه اما هيچ گونه 

استفاد ة ابزاری از آن نمی شود ؛ مانند  یک تابلوی نقاشی)تصویر۹(.
تحت  شیء  یک  فرم  که  است  زمانی  مرحله شش)ناهمسازی( 
طور  به  اما  می گيرد ،  قرار  کاربران  فرهنگی  ارزش های  و  هویت  تأثير 
کلی ناکارآمد  است، چون استفاد ه از آن سود مند  نيست؛ مانند  کاربرد  

گنبد  د ر معماری امروز)تصویر۱0(.
هویت  به  شیء  فرم  که  هنگامی  هفت)ناهمسازی(  مرحله 
انگيزش  که  است  فعاليتی  بقاء  از  مانع  اما  د ارد ،  اشاره  آن  صاحب 
انگيزة  با  لگن  آفتابه  کاربرد   مانند   است؛  بود ه  ارزش ها  آن،  اصلی 

مهمان نوازی)تصویر۱۱(.

مرحلـه هشت)ناهمسـازی بـاال( فـرم یک شـیء مانـع کاربرد  
ارزش می شـود ؛  بـد ون  و  د سـت   رفتـه  هویتـش    از     اسـت،  ابـزاری 

ماننـد  چرتکه)تصویـر۱2(. 
مرحله نه زمانی است که شیء بطور کلی رها شد ه است.

اما الزم  تأثير گذار است  این فرآیند  شد ن  اگرچه عامل زمان د ر 
کنند .  را طی  مراحل  تمام  خود   توسعۀ  راستای  د ر  اشياء  که  نيست 
برخی از اشياء ممکن است از مرحله 2 به مرحله 6 پرش کنند . بعضی 
از مرحله سه شروع کنند . برخی ممکن است  نيز ممکن است  د یگر 
از مرحله د و شروع کنند  اما هرگز مراحل د یگر را طی نکنند . ضرورتاً 
فرم یک شئ د ر مرحله 5 د سته بند ی شد ه پس  اگر  نيست  اینگونه 
د یگر هرگز از آن استفاد ه نخواهد  شد . آن شیء می تواند  به ند رت مورد  

 

)URL 9(:تصویر 12- چرتکه چوبی. مأخذ )URL 8(:تصویر 11- آفتابه لگن. مأخذ )URL 7(:تصویر 10- گنبد آماده. مأخذ

 

 مدل ارتباطی سطح همسازی مرحله

 بدون همسازی 1
 یک شی بدون کاربرد

 فرم شیء برای یک کاربرد ابزاری همسازی کم 2
 ابداع شده است. 

 همسازی باال 3
 الف(

 
 مند است. های فرهنگی نیز بهره فرم از ارزش

 ب(
 

 ست.فرم منعکس کنندة هویت نیز ا

 همسازی خیلی باال 4
 فرم عالوه بر کاربرد ابزاری

 های فرهنگی هویت و ارزش
 دهد. را نیز پوشش می

 فرم کاربرد ابزاری ندارد همسازی کم 5
 فقط دارای هویت است.

 فرم دارای هویت است ناهمسازی 6
 اما مانع سودمندی کاربردی است.

 ناهمسازی 7
 تفرم داری هویت اس
 اما مانع برای کاربرد

 ها است. و ارزش 

 فرم فاقد هویت است بسیار ناهمساز 8
 شود. و مانع از سودمندی کاربردی می

 رها شده 9
 شیء هیچ کاربردی ندارد.

 

 فرم

 کاربرد فرم

 فرم فرم

 فرم

 فرم

 فرم

 فرم

 فرم

 فرم

 کاربرد کاربرد

 کاربرد

 کاربرد

 کاربرد

 کاربرد

 هویت ارزش

 ارزش

 ارزش

 هویت

 هویت

 هویت

 هویت

جدول 1- مدلی توصیفی از اشیاء در چرخۀ عمر خود.
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استفاد ه قرار گيرد ، و تنها د ليل اوليه استفاد ه از آن هویت آن است. 

نمونه   های     مو  رد   ی  
با  را  نظامی است  لباس  نمونۀ مورد ی که شامل مناره و یک  د و 

توجه به مد ل ارائه شد ه د ر باال بررسی می کنيم.
مراحل  د ر  که  است  فرم هایی  از  یکی  مناره  فرم  مناره:  الف( 
تعریف شد ه د ر رابطۀ بين کاربرد  و معنا از مرحله ای به مرحلۀ د یگر 
حرکت می کند . مناره ها ابتد ا به عنوان محلی برای اذان گفتن ساخته 
آن  زیاد   ارتفاع  و  مذهبی(  ارزش های  از  ناشی  می شد ند )استفاد ه ای 
برای فراگيرتر شد ن صد ای موذن بود . د ر قسمت باالی مناره مؤذنه 
مناره  مرحله  آن  د ر  می شد .  مستقر  آنجا  د ر  مؤذن  که  د ارد   وجود  
یک شئ ارزشی بود ه و با ارزش های مذهبی همسازی د ارد . د ر طول 
تزئينات  از  موضوع  این  و  است.  شد ه  بيشتری  توجه  مناره   به  زمان 
به  مناره   )4 مرحله)مرحله  این  د ر  می شود .  مشخص  آن  رشد   روبه 
سطح باالیی از همسازی رسيد ه است. و با ارزش های مذهبی و هویت 
مسلمانان همساز شد ه است. د ر د وران کنونی مؤ ذن د یگر نيازی به 
بسيار  حتی  را  مناره  اوليۀ  وظيفۀ  صوتی  سيستم های  و  ند ارد   مناره 
استفاد ة  رفتن  د ست  از  باوجود   اما  می د هند .  پاسخ  آن  از  فراگيرتر 
کاربرد ی از مناره ما شاهد  حضور مناره هایی هستيم که همچون سابق 
د ارای مؤذنه هستند )تصویر ۱۳(. مناره به مرحله ای رسيد ه که فرم آن  
د ارای هویت د ینی شد ه است)مرحله 5(. اگر فرم غيرکاربرد ی مناره 
به همراه تزئيناتش صرفاً به جهت اهد اف نماد ین باشد  و سود مند ی 
را کاهش د هد  د ر مرحله 6 قرار گرفته و ناهمساز می شود . اگر این 
بسيار  بد هد   د ست  از  نيز  را  خود   نماد ین  کاربری  غيرسود مند   فرم 
ناهمساز)مرحله 7 و 8( خواهد  بود  و د ر نهایت رها خواهد  شد )مرحله 

.)۹
د ر  که  می کند   تأکيد   گومبریچ)۱۹۹2(  نظامی:  لباس   ب( یک 

طول زمان عملکرد  اشياء از حالت کاربرد ی به حالت نمایشی تغيير 
می کند . خط کشی های افقی د ر)تصویر۱4( که د ر ابتد ا برای جلوگيری 
از پاره شد ن محل د کمه ها بود  به تد ریج د ر کل سيمای لباس پخش 
شد . او اشاره می کند  که نمونه های شد ید  این لبا س ها د ر نهایت، د یگر 
به نظر  از ویژگی های ظاهری که  نبود . بسياری  برای مبارزه مناسب 
می رسد  د ر خد مت اهد افی صرفاً تزئينی قرار گرفته اند  د ر اصِل خود  
تأیيد   مثال  این   .)Gombrich, 1992, 227( بود ند کاربرد ی  بسيار 
می  کند  که اشيا برای اولين بار به صورت کاربرد ی مورد  استفاد ه قرار 
می گيرند . بعد  از مد تی ممکن است نماد ین شد ه و د ر نهایت حتی 
مانع از پاسخ به نيازهای کاربرد ی اوليه شوند . البته د ليل د یگر این 
تغييرات این است که آن ها د ر مراسم های مختلفی پوشيد ه می شوند ؛ 
باید  د ید ه شوند  و پيام هایی از ملی گرایی یا د رجه های مختلف نظامی 

را منتقل کنند .

تحلیل و مباحثه
الگوهای  با  می تواند   شد ه  ساخته  محيط  یک  یا  فضا  شیء، 
تکرارشوند ه از یک فرم ، د ارای هویتی منحصر به فرد  شود )الکساند ر، 
۱۳8۱(. حتی اگر این فرم ها صرفاً کاربرد ی باشند . معانی که د ر این 
تحقيق مورد  نظر است، تصویری ذهنی از الگوهای تکرارشوند ه نيست. 
این مفهوم محد ود  به تصویری است که انسان هنگام د ید ن اشياء و 
تحقيق  این  ابتد ای  د ر  می کند .  استنباط  آن  مالک  مورد   د ر  فضاها 
ذکر شد  که نظریه های سيستمی تحت تأثير علم زیست شناسی قرار 
می گيرند . با این حال به د و د ليل بررسی وجود  تعاد ل د ر یک سيستم 

اجتماعی امکان پذیر نيست:
 اول اینکه به  قول آلتمن، د ر تحليل د یالکتيکی محيط های خانگی:

ما چنين نمی پند اریم که نظام های اجتماعی به سمت روابط کاماًلً 
می کنند . طيف  اجتماعی حرکت  و  فرد ی  نيروهای  ميان  »متعاد ل« 

 

تصویر 14- خط کشی های یک لباس نظامی. مأخذ:)URL 11(تصویر13- مناره مسجد جامع شهرک غرب تهران.
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از آنها ممکن است، تا  وسيعی از روابط ممکن وجود  د ارد ، هر کد ام 
کاماًلً  آید ،  به وجود   د ر سيستم  فرآیند های مخالف  برخی  زمانی که 

 .)Altman and Gaurain, 1981, 287) قابل د وام باشند
سيستم های  تعاد ل  از  بی پایانی  فرم های  می تواند   د یگر،  بيان  به 
اجتماعی وجود  د اشته باشد ، همانند  آنچه د ر زیست شناسی مشاهد ه 
می شود  که تعد اد  نامحد ود ی فرم های متفاوت از ارگانيسم های زند ة 
د ر تعاد ل د ر یک اکوسيستم وجود  د ارد . از آنجایی که به نظر می رسد  
هيچ فرم ثابِت د ر تعاد لی وجود  ند ارد ، بررسی اینکه آیا یک سيستم 

اجتماعی د ر تعاد ل است یا نه د شوار خواهد  بود .
یک  آیا  باشد   مشخص  است  ممکن  زیست شناسی  علم  د ر  د وم، 
ارگانيسم زند ه د ر تعاد ل است یا خير، زیرا زیست شناسی با نيروهای 
فيزیولوژیکی سروکار د ارد  که قابل اند ازه گيری هستند اما د ر سيستم های 
اجتماعی، همان طور که ترنر اشاره می کند  »روش های کمی نمی توانند  
و  تجربه  از  صحبت  که  جایی  طبيعت،  و  مرد م  چيزها،  بين  روابط 
د ر   .)Turner, 1982, 62(» کنند توصيف  را  است،  انسانی  ارزش های 
و  کاربران  ارزش های  شامل  اجزاء  آن  د ر  که  اجتماعی  سيستم  یک 
معانی هستند ، هرگز نمی توان سطح ارزش ها و معانی فرم ها را اند ازه 
گيری کرد ، و د ر نتيجه اد عا کنيم که سيستم اجتماعی به سطح خاصی 
از تعاد ل رسيد ه است. بنابراین بررسی اینکه آیا محيط اجتماعی د ر 

تعاد ل است یا خير، د ر این مطالعه مد نظر نيست.
نيازهای  بر  عالوه  زمان،  گذر  طریق  از  باال،  د ر  اشاره شد ه  اشياء 
کاربرد ی که د ليل اصلی اختراع یا پذیرش آن هاست، شامل ارزش  و 
هویت  نيز شد ه اند . آن چيزی که مورفولوژی برخی از اشياء را به سمت 
فرایند   افراد  سوق می د هد ، یک  ارزش ها و هویت  با  بيشتر  همسازی 
از گذشت زمان و ساختن اشياء مفيد تر،  فرهنگی زمان بر است. پس 
برخی از اشياء موجود  ممکن است اهميت کاربرد ی خود  را از د ست 

بد هند ، اما همچنان به خاطر نماد گرایی از آن ها استفاد ه شود . به عنوان 
مثال می توان به مناره اشاره کرد . اگرچه مناره عملکرد  کارکرد ی خود  
را از د ست د اد ه اما همچنان عملکرد ی نماد ین د ارد . به طور کلی مرد م 
اشيا را صرفاً بخاطر کاربرد  ند اشتن رها نمی کنند . هویتی که انسان نياز 

به نمایش آن د ارد ، یک د ليل فرهنگی قوی برای بقاء اشياء است۱7.
پرسش اصلی به واقع د ر این جا این است که، چرا بعضی از اشياء 
ارزش های  از  د یگر صرفاً  برخی  و  می شوند   معنایی  ارزش های  د ارای 
کاربرد ی فراتر نمی روند ؟ د ر ابتد ای این مطالعه، این مسأله مطرح شد  
که برای رسيد ن به راحتی بصری د ر کاربرد ، باید  نحوه کارکرد ن اشياء 
به راحتی فهميد ه شود  و ممکن است به این منظور برخی قسمت های 
حال  این  با   .)Gombrich, 1992( باشد شد ه  برجسته  بيشتر  شئ 
تا  گرفته   خود   به  زیاد ی  تزئينات  بود ند ،  بحث  مورد   که  نمونه هایی 
د رک  قابل  راحتی  به  مخاطب  نظر  از  کارکرد شان  د یگر  که  حد ی 
نيست. اگر شئ یا بخشی از آن برجسته می شود ، به این علت است که 
باید  د ید ه شود . متقاباًل اشيائی که اغلب د ید ه می شوند  می توانند  برای 
شوند .  برجسته  هویت،  بيان  و  کاربرد   د ر  بصری  راحتی  به  د ستيابی 
مناره ها بيش از هر عنصر د یگری از بيرون د ید ه می شوند  و د ر فضای 
د اخلی نيز محراب چنين نقشی د ارد . هنگامی که یک شی زیاد  د ید ه 
هویتی  عنصر  یک  به  تبد یل  که  د ارد   وجود   باالیی  احتمال  می شود  
د هان،  اصلی  عملکرد   است.  خوب  مثال  یک  انسان  چهره  شود . فرم 
بينی و چشم عملکرد ی صرفاً کاربرد ی، شامل خورد ن، نفس کشيد ن 
قسمت  هر  از  بيش  آن ها  ابرو  و  پيشانی  همراه  به  می باشد .  د ید ن  و 
غيره  و  غم، شاد ی  احساسات،  بيان  د ر  و  د ید ه می شوند ،  بد ن  د یگر 
بسيار خوب عمل کرد ه و به این طریق معناد ار می شوند . از آنجا که د ر 
ارتباطات بين فرد ی چهرة انسان هميشه مورد  توجه است، هيچ بخش 
د یگری از بد ن احساسات را همچون چهره انسان نمی تواند  نشان  د هد .

د ر این پژوهش یک مد ل ۹ مرحله ای از همسازی فرم، کاربرد  و 
معنا ارائه شد . چگونگی توسعۀ فرم اشياء د ر ارتباط با معنا و کاربرد  د ر 
د و نمونۀ مورد ی، شامل مناره و یک لباس نظامی بررسی شد . یافته 
می شود  که فرم اشياء نيازهای کاربرد ی و معنایی انسان را د ر سطوح 

مختلف حفظ می کنند )نمود ار 4(. 
نياز  مورد   به عملکرد   توجه  با  مراحل مختلف همسازی  د ر  اشياء 
خود  از یک مرحله به مرحلۀ د یگر حرکت می کنند . بعضی از اشياء باید  

نتیجه
با کاربرد هایی همساز باشند  که توسط ارزش ها هد ایت می شوند )اشياء 
سازگار  نماد ین(  کاربران)اشياء  هویت  با  باید   د یگر  بعضی  ارزشی(، 
باشند ، و برخی نيز صرفاً کاربرد ی باقی می مانند . هر شیء د ارای یک 
عملکرد  خاص و یک سطح مشخص از همسازی با د یگر اجزای محيط 
زند گی است. این مد ل د ر ارتباط بين مورفولوژی شیء و همسازی آن 
با سایر مؤلفه ها قابل استفاد ه است. این مد ل د ر رابطه با شناخت پویایی 
یک شیء، توضيح می د هد  که چرا و چه زمانی شیء د ر یک مرحله 
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باقی می ماند  یا از یک مرحله به مرحله د یگر توسعه پيد ا می کند . این 
مد ل توضيح می د هد  که چرا مرد م از اشياء خاص مانند  مناره علی رغم 
بحث  مورد   اشياء  می کنند .  استفاد ه  همچنان  ابزاری  کاربرد   ند اشتن 
د ر نمونه ها قبل از انقالب صنعتی ابد اع شد ه و توسط کاربران کنترل 
شد ه اند . اما به نظر می رسد  روند  برقراری ارتباط بين مرد م و اشياء پس 
از انقالب صنعتی تغيير می کند ؛ حاال طراحان حرفه ای و نه کاربران، 

کنترل کنند ة فرم اشياء هستند . د ر بسياری از مطالعات استد الل شد ه، 
فرم صنعتی اشيا براساس فرآیند هایی تجاری تعيين می شود . سوالی 
که هنوز بی پاسخ می ماند  این است که؛ به عنوان مثال، مبلمان مد رن 
به عنوان اشيائی صنعتی، چگونه بر کاربرد  و معنای فضای زند گی تأثير 

می گذارند ، فضایی که قباًل با مبلمان سنتی همساز شد ه بود .

پی نوشت
1. Malinowski
2. Anthropology
3. Radcliffe-Brown
4. Structural-functionalism
5. Parsons
6. Bernard
7. Utilitarian
8. Affordance
9. James J. Gibson

۱0.  گيبسون بيشتر به جنبه های زیستی از مفهوم قابليت پرد اخته و د ر 
نظریۀ او به ابعاد  فرهنگی  کم تر اشاره شد ه است.

11. Valence
12. Kurt Lewin
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14. Function
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16. Ragin

مثال  به عنوان  د ارد .  وجود   مد عا  این  اثبات  برای  زیاد ی  نمونه های   .۱7
د ر فضای د اخلی مسجد  محراب یک نشانه بر روی د یوار بود  که جهت قبله 
را نشان ميد اد  و د ارای یک عملکرد  کاربرد ی بود  اما د رنهایت تبد یل به پر 

تزئين ترین قسمت مسجد  شد .
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 he role of objects in the process of cultural 
continuity and change was not given enough 

attention in studies. However the growing number 
of material culture studies shows the increasing 
attention given to this subject. During the slow 
process of cultural change objects go through a life 
span beginning with invention or adoption, passing 
through stages of different forms and eventually 
being abandoned. The primary reason for inventing 
objects )except objects for art purposes) is to serve 
people’s utilitarian use, such as moving, dressing, 
cooking, eating, playing, sleeping and dwelling. 
As time passes and people use objects, these 
objects change to meet, in addition to utilitarian 
uses, cultural needs. The aim of this study is to 
investigate the role of objects during their different 
stages of life in meeting the utilitarian and cultural 
needs of users. This research will examine living 
environments as systems within which constituents 
)users and objects) are continuously changing and 
interacting with each other in order that the systems 
maintain a state of equilibrium. To investigate any 
living environment, it is necessary to find how its 
constituents communicate with each other. People 
communicate with objects by using them, and 
objects communicate with people by indicating how 
they should be used and by conveying meanings. 
For a system to achieve equilibrium, some of its 
constituents should maintain the survival of others; 
i.e. be compatible with others. If two constituents 
are maintaining the survival of one another that 
means they are compatible with each other. If one 
constituent is maintaining the survival of many 
constituents, this means that its compatibility is 

high. If one constituent hinders the survival of other 
constituents, this means that it is incompatible. The 
research methodology is qualitative. A quantitative 
methodology that correlates a few variables will 
not unfold data that needs in-depth inquiry, such 
as space meaning for example. It is important to 
devote the time of the fieldwork to a small number 
of cases to maintain a high level of validity rather 
than correlating a few variables by implementing 
quantitative methodology. All possible relationships 
between use, meaning and form as well as the level 
of compatibility among the three constituents at 
every stage are illustrated in a model developed in 
this study. The model is a tool of seeing the cultural 
role of objects. It is an analytic frame that could 
be developed or adjusted even in future research 
to provide better understanding of the relationship 
between objects and people. The model is then used 
to help in the analysis of Minarets and Military 
Uniforms. It has been found that objects maintain 
the survival of people’s utilitarian and symbolic 
needs in different levels. Some objects pass 
through different stages of compatibility according 
to their required functions. Some objects need to 
be compatible with uses driven by values, others 
need to be compatible with users’ identity, and 
others need to be only practical. Every object has a 
certain function and consequently a certain level of 
compatibility with other constituents in the living 
environment.
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