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   چکیده
 آن بر مقاله این .است خواننده  به  محقق از معنا انـتقال فـرایند دهندةنشان روایتی لیلِتح

ویژه مطالعات شهری ارائه اجتماعی به علوم در روایتی تحلیل کاربرد از تصویری تا است
و  تجزیه با رود وفراتر  یتاز روا یکالم صرفاً استفادة از کوشد تا یم ییروا تحلیلکند. 
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 به شنونده و راوی آن در که دانست ای مذاکره روندی حاصل را آن توان یم ،دهد می
 یرسازیدر تصو توان می را ها روایتگری این از ای نمونه. رسند می معنا درک برای توافقی
 زیستۀ تجربۀبر  یکه مبتن یرهاتصو ین. ایدآن د نفعان یاز منظر ذ یشهر سازی اعیانی پدیدة
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 اصلی مضموناست.  گرایانهتأویل کردییدر قالب رو معناتعبیر و  یردر مراحل بعد تفس
مورد مطالعه را  یدر قلمرو مکان سازی اعیانی عامالن های وارهداستاناز  شدهبرساخته روایتِ

 .کرد بندی صورت «تظاهری زدگی خسران» عنوان با توان یم
 سازی.  اعیانیشهر، نفعان، ذی هرمنوتیک، یت،روا :های کلیدی واژه

  مقدمه. 1
 گویی داستان روش از استفاده با و است اجتماعی علوم در فسیریتی رویکرد روایت

ها س آنأهای فکری که در ر توان در دیدگاه اهمیت روایت را می .گیرد صورت می
نمادین را  کنش متقابلِ از محققان . بسیاریکردمشاهده  ،کنش متقابل نمادین قرار دارد

 ۀتجربهنر  روش روایتیِارند. شم شروع تحقیقات کیفی برمی ،در کنار پدیدارشناسی
اجتماعی است که مستلزم فرایند فهم، تفسیر و ساخت  نشگرِک هرفرایندهای ذهنی 

 هایش را از هرمنوتیک و پدیدارشناسی گرفته است ست. تفسیرگرایی خاستگاهمعنا
 (et al., 2014: 101 Ary.) های اخیر در سالمشارکت در تحلیل روایی  و افزایش عالقه 

تحلیل روایی تعادل بین در  (.Wiles & Pain, 2011) ایی این حوزه افزوده استبه پوی
 نظرهای بنیادیِ چگونگی اظهارو  شود موازنه می« چگونگی»و « چه چیزی»

 وها میدانی هستند  زیرا این مصاحبه ؛دهند های مصاحبه را شکل می شونده داده مصاحبه
 ۀوظیف ،بنابراین .روع در آن خلق شودطور مشتواند بهمی منطقی ـ علمی دانش تنها

 ,Holstein & Gubrium) کند کننده است که خلق روایت را فعال شخصی مصاحبه

2012 .) 

است  ایهای اجتماعی مستلزم فهم دنیای اجتماعی پدیده ۀمطابق تفسیرگرایی، مطالع
ران های کنشگ ت داستاناند و تالش در جهت فرارفتن از توصیفا که افراد شکل داده

طور مداوم افراد به ،ترتیب  یابد. بدین سمت نوعی تحلیل مشروعیت می اجتماعی به
های افراد دیگر، های اجتماعی، کنشموقعیت خود،  ی درگیر تفسیر و بازتفسیر دنیا

واقعیت (. 212: 1932)بلیکی، دست بشر هستند  ۀهای خود و اشیای طبیعی یا ساخت کنش
. محقق خواه استیت کنشگران اجتماعی بیانگر آن چیزی بیش از آن است که روا

 ,Bhaskar) کند این موضوع پیچیده اتخاذ می دربارةرا  یا ضمنی موضعی طور مستقیم به

1979: 199 .) 
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 اند حرکت آکادمیک تحقیقات اجتماعی روایی معاصر شده سببآیند دو پیش
(Squire et al., 2008: 5-7): 

شناسی  شناسی و جامعهاز جنگ در حوزة روانپیدایش رویکردهای انسانی بعد  .1
گرایی  جای تجربه نگر هستند و بیشتر به یانه و کلیغربی که این رویکردها فردگرا

 دهند.  ها توجه نشان می نامهبه مطالعۀ موردی افراد و زندگیگرا  اثبات

 فرانسویِگرایان آن پساساختار رویکردهای ساختارگرایی روسی و بعد از .2
ساختارشکنی بود. این  و کاوانهروان بیشتر)مانند فوکو و لیوتار( که مدرن  پست

های تحقیقات علوم اجتماعی در کشوربر  1390 ۀاز اواخر دهرویکردها 
با ظهور  که است متحرک پیوستار یک مدرنیسمستپ گذاشت.ثیر أزبان ت انگلیسی
 درکند و  می طرد را سخت بندی پیکر با اجتماع ، یکپذیر انعطاف و باز مرزهای

 کاربردپذیری به یکپارچه های فراروایت بر محلی های روایت ۀسلط و ظهور بستر

پردازان اجتماعی و منتقدان ادبی و فیلم و  درنهایت نظریه د.شو منجر می دانش
 پیدایش تحقیقات روایتی شدند. سببفمینیسم 

کید أانسانی ت ۀهای زیست در این مقاله بر اهمیت رویکردهای تفسیری در درک تجربه
ند با هم تلفیق مای نظام گونههای پژوهشگران اولیه را به شناسان اندیشه شود. روایت می
ها  را گسترش دهند. روایت ها روایت ۀمطالع ،کنند تا فارغ از التزام به یک مکتب می

دو  نفعانی هستند که در همکاری یا رقابت یا هرها و رفتارهای ذی نمود توصیف انگیزه
 به که تفسیرهایی مجموعه عنوان بازنماییتوان به ها را می کنند. روایت مل میع

  کرد. پیکربندی بخشد، می معنا موضوعی
روش روایتی چگونه که  پرسش این به پاسخ بر عالوه نوشتار این اصلی هدف

 سازی شهری یند اعیانیاهایی است که فر فهم روایت ،کند شناختی عمل میِ عنوان منبع به
پرسش این است  ،یا به عبارت دیگر زند نفعان قالب می داری برای ذی را در نظام سرمایه

دارند و چگونه  سازی شهری یند اعیانیافر درک بر ثیریأت چه ها( )داستان ها روایت که
که ها  این روایت .توانیم به درک مشترکی از واقعیت یا یک موقعیت اجتماعی برسیم می
سازی  اعیانی یند اجتماعیِادر فرنفعان است، کشمکش بین ذی و اکرهمذ تابع معنا آن در
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کنندگان روایت  مشارکتهای عمیق با  ها از طریق مصاحبه ریشه دارند. این تجربه
  شود.  می

 سازی نفعان و اعیانیذی ۀمطالعات روایی در حوز ۀپیشین. 2
نکته توجه کرده به این  در منچستر سازی شهری اعیانیثیرات اجتماعی أت ةدربار 1زنجلا

چشمان مردان و زنان »شین را از نهای کارگر موجود در محله «فقر و فالکتِ»است که 
سخن  «بهبودهایی»وی از  ،با این حال .اند بیرونی پنهان کرده ۀساکن در حلق «ثروتمندِ

-19: 1930)اسمیت،  است پیوستهوقوع نوزدهم به ةگفته که در بریتانیا و در اواسط سد

 و در فرایند نوسازی کالسیک پاریس، زمین نشان داد زوال تحقیق روایی(. 10
ها برای  شرکت .نداهمددرآ موهوم ۀسرمای از شکلی به آن، موجود در های ساختمان

برای مثال در اختیار )کافی برای هماهنگی اثرات بیرونی  ةکسب سودآوری باید به انداز
 (یافت های اطراف افزایش می سازی زمیننو ها باداشتن امالک عمده که ارزش آن

 (برخی مواقع چند سال) در انتظار ،ق افزایش زمینحقتوانستند برای ت بزرگ بودند و می
 (.923-918: 1931، هاروی) بمانند

های  ردیفی از تناقض 1330و  1380 ۀده مریکای التینِادر  سازی شهری اعیانی
کنترل  بهحدی  سراسری تا ۀرم افسارگسیختنمایش گذاشته است. هرچند تو شهری را به

که به اقتصاد  ـ شهری درآمدِ شدت نابرابرِبه معضل اصلی یا همان توزیعِ درآمده،
هنوز  ـ شهری منجر شده ۀگسیختازهم عمیقاً شهری و ساختار اجتماعیِ ۀدوگان

و  ها در مراکز شهر اداری و هتل های بلندِ های مجلل و برج پابرجاست. آپارتمان
 (. 1988)هال و فایفر، شوند  وسیع در اطراف شهر مشاهده می یآبادها حلبی

 سازی شهری در شهر بانکوک نیز جالب توجه بوده است.  اعیانی روایت تجربۀ
جا  های باریک و شلوغ وسط شهر پر از ازدحام است و در همه خیابان
بازارِ  ین آشفتهها، گداها در ا خورد؛ خودروها، آدم چشم میریختگی به درهم

سو و  های نجومیِ بادآورده از یک ها و انرژیِ ناشی از ثروت معجونی از نوکیسه
بر این، در مرکز شهر  عالوهاند.  ها از سوی دیگر سر برآوردهها و نابرابری سنگدلی

شرت،  ی، ساعت، تیهای لباس چرم شود، دکه شب دایر می ای نیز هر بازار شبانه
های بسیار ارزان  ها از بهترین برندها و به قیمتو همۀ این ...کاالهای تزیینی
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 و کنند می ها را روکش خیابان کشند، آسفالت میبر های بلند از زمین سر هستند. برج
دستگاه و  ،د آهن و پوالدرک تا چشم کار می ،و...  هاکنار خیابان  بندی جدول

شود.  تر میش خرابروز وضعبهکند؛ اما روز ... . بانکوک رشد میو تونماشین بِ
آبادها  سوم جمعیت شهر فراریان از مرکز شهر هستند که ساکنان حلبیبیش از یک

کردن  ها را برای پیدا ها مجبورند بچه و حصیرآبادهای اطراف شهرند. این خانواده
ها وپرت به دپوهای زبالۀ شهر بفرستند تا با فروش آنخوراکی و یا خرت

 (. 111-110: 1931)گریدر، ند خرج خانواده شو کمک

 پژوهشی کیفی در (1988جنتی ) و نجار ةای از مطالعات ایرانی، جعفرزاددر نمونه

 های روش بررسی از پس (ع)رضا امام مطهر حرم اطراف نوسازی ۀتجرب بر با تأکید

 نفعانرا برای ذی مشارکت اوراق روش بدهی، بر مبتنی های روش و سرمایه بر مبتنی

 ارزیابیآن  تورمی غیر ماهیت و امالک تملک جهت مناسب ایهروش از یکی

  اند. کرده

 ارچوب مفهومی. چ3
 اجتماعی هایپدیده و فهمِ یتبه روا پدیدارشناختی . رویکرد1-3

آشکارا به سوژه متکی است. یک کشاورز  کانونی پدیدارشناسی است و فهم مفهومِ
روی در آنجا لذت  شهرنشین از پیادهای که  خود را به همان شیوه ۀدورنمای مزرع

ای را پروراند که بر  روایت، نظریه بیند. مرلوپونتی در پدیدارشناسی ادراکیِ نمی ،برد می
تفاوت بین جهان «. زیسته جهانِ» و« زمان»، «فضا»اساسی مبتنی بود:  یک سری مفاهیم

است که علم  تواراس و نیز بر این اندیشه شودمی شده اینجا آشکار زیسته و جهان درک
نمادهای  .کند و درنتیجه به جهان زیسته اشاره می است ای از جهان سو تجربه  از یک

ین یای هیچ معنایی نخواهد داشت و اینکه علم از سوی دیگر تع علم بدون چنین تجربه
  (.192-190: 1939)ترکمه، شده است و تبیین جهان درک

من است که  من همان فهمِ ویلِأتویل است، هر أاز نظر هایدگر فهم همان ت
شناسانه مطرح از آنجا که او فهم را هستی .مدرن است هرمنوتیکدستاوردی بزرگ در 

من مطرح  ها در جریان عمل و فعالیتِ ویلأکرد، توانایی طرح این نکته را یافت. ت می
که زیسته است  ۀویل همان تجربأ. پس هر تخورندمیشوند و درنتیجه به آن پیوند  می
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 در افقِ ،انسان است ۀزبان خان ،شود. از نظر هایدگر های زبانی بیان می  در پیکر عبارت
 «من»های قبلی  ویل بر دانستهأکنیم. پس ت شناسیم و شناخت خود را بیان می آن می

 (.39-32: 1989)احمدی، استوار است 

یر ذهنی فرد ذهنی معنا متمرکز است که درواقع تفس ۀتحلیل شوتز از تجربه بر زمین
هایی در  تکمیل پروژه جهتِ تجارب در ،متداول است. از نظر شوتز از معنای دانشِ

 هرکنند. از این دیدگاه،  طور کامل تصور میحرکت است که مردم آن را در آینده به
شود و همیشه شامل اهداف، مقاصد، امیال و  ها می عمل سبب وقوع بعضی پدیده

کند که  ای توصیف می ای از معانی مجموعه ۀمثابرا به هاست. وی جهان اجتماعی نیت
ذهنی معنا(. تجارب بر آگاهی فردی مبتنی هستند و  ۀاند )زمین عامالن تشکیل داده

ارتباط  االذهانی م بینمفهو ،کند. از نظر شوتز خودآگاهی فرد معانی تجربه را تفسیر می
پذیر امکان ها در دنیای امروزی ربهگذاری تج اشتراکدوجانبه بین خود و دیگران را در به

   (. 31-31)همان،  کند می

( طبق هرمنوتیک گادامری، معنا هرگز شامل یک عنصر، یعنی 1983به اعتقاد فی )
چیزهایی که تفسیر  :بلکه شامل دو عنصر است ؛کارگزار و نیات و مقاصد او نیست

یعنی  ؛است ربه و مفسکنند. معنا محصول ارتباط تجر شود و کسانی که تفسیر می می
دیگران عبارت است از  ۀمعنای تجرب ،کنش میان دو چیز است. بنابراین محصول هم

 دربارةهمان روایتگری  نسازند. ای اند، می آنچه مفسران از آنچه دیگران انجام داده
  برآمده از تجارب انسانی است. های معنادارِ مقوله اساس های اجتماعی بر پدیده

 یتروا ساختِ و اجتماعی گرایی . برساخت2-3
 دستبه از مرکب معانی، ۀآگاهان جویوجست در روایتی رویکردِ ممارستِ و کاربرد
با  کنشگر توسط شدهفاش ۀآگاهان های تجربه توضیحات تفسیر و تحلیل ،تجزیه آوردن،
چنین رویکردی نتیجۀ . است نمایش ۀصحن کنشگران بین روابط ارزیابی هدف

و توسعۀ  مورد نظراکتشافیِ تجارب افرادِ  وارسیدر  توجه قابل ۀآورانهای نو پیشرفت
عنوان شاخص ها به داستاناست.  پذیر در ارتباط با آن و آزمون مند قاعدهدیدگاهی 

طرح مفروضات  ی برایمنبعانسانی و همچنین و پویاییِ حس آگاهی  مندیساختار
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 در تجربی،های خام  وان دادهعنههای کالمی ب است. تجزیه و تحلیل دقیق داستان
مورد تأکید رفتارشناسی کمّی و دیگر علوم رفتاری آنچه در  اب  بسیار متفاوت یمفهوم
نظر با یکدیگر  ۀ عامالن اجتماعی موردآگاهانۀ بررسی رابطتوانند بنیانی برای  می است،

راج الگوهای استخمنظور بههای مذکور  داستانمند  با جامعه باشد. تجزیه و تحلیل نظام و
 (. Franzosi, 2010)هاست انتقادی با آن ای رابطه گرفتن درپیش  مطلوب، مستلزم معنایی

های ما عبارت است از  گرایان هر یک از زندگی ( معتقد است از نظر واقع1983فی )
گوییم و به موازاتی که پیش  داری که ما دربارة خودمان میبازسازی روایتِ دنباله

های ما  دهیم. نقشۀ اصلی زندگی استان و رفتار خود را بیشتر تطبیق میرویم این د می
دارِ زندگی است که تا حدی ما خود طراح آن هستیم.  سیرِ روایت دنباله دقیقاً همین خط

موجود و نشان دادن این  پیشسیرِ از ط نویس کشف این خ نامه بر این مبنا، شغل زندگی
کنند و پیش  سیر را مجسم می  دی ما آن خطهای فر است که چطور اعمال و انتخاب

  رانند. می
های تفسیری و انتقادی است. رویکرد  شدت مبتنی بر روایتبرساخت اجتماعی به

دنبال درک و توضیح جهان  به ـ بر پدیدارشناسی تکیه داردشکل خاص  بهکه  ـ تفسیری
 ةدر محدود جوودر یک موقعیت اجتماعی است. این جست متصدیان اجتماعی از نظر
گیرد که در چارچوبی از ارجاع کسانی که مشارکت  فردی انجام می آگاهی و ذهنیتِ

یند ااند )و نه یک شاهد بیرونی( قرار دارد. این رویکرد جهان اجتماعی را یک فر کرده
شود. رویکرد  گیرد که به دست افراد جامعه ساخته می نظر میاجتماعی ضروری در

نظر(  های ) اساس روایت های پیچیده بر ای درک پدیدهتفسیری روشی جایگزین بر
وگو و  ها، گفت ها، ارزش و شهروندان، با تمرکز بر تجربه متصدیان کارکنان سازمان،

 (. 12-10: 1931)جان، هاست های آن ها و با استفاده از تفسیر زبان و روایتهای آن گفتمان

واقعیت این عقیده که  ،دهند برای کسانی که به عنصر برساختن روایت اهمیت می
شده است: داستان وارونه یحقیقت ،است  نامه زندگی شده در همان تصویر منعکسزندگی 

کنند به  نویسان هنرمندانی هستند که سعی مینامه یک هنر است و مورخان و زندگی
 های مردمان هر نه خود زندگی. زندگی است، روایت هنر أپس منش ؛زندگی معنا بدهند

تا پس از وقوع نویس احتیاج دارد  نامه از حوادث است که به زندگی یکدستیۀ رشت کدام
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پذیر  آن را فهمو کند  آن رویدادها، به این زنجیرة حوادث، نوعی ساختار روایتی تحمیل 
هایی  آفرینش ؛ بلکهشوند کشف نمی ها. آنشوند برساخته میو  ها سروده داستان .سازد

 شود آفریده می هنگامیداستان  ،به عبارت دیگرگی هستند؛ زند رخدادهای پس از وقوع
برای  مشخص، ی رواییهاقالبرا در  نمعیّ یهای که کسی از دیدگاه خاص خود، نقش

 بر عهدة آن را گیرد و نظر میدر های افراد زندگیو روابط  ترسیم و توصیف رخدادها
  (.281-282: 1983)فی، گذارد  میعنوان قهرمانان داستان  به ایشان

 روایی منظر از شهری سازی اعیانی . فهم3-3
 ،مرتبط در بین افراد زیادی پراکنده است اصوالً در نظامی که شناخت از واقعیاتِ

 ،در این شرایط .افراد مختلف را هماهنگ کنند ۀهای جداگان توانند کنش می ها روایت
 از نظرهم  ،اجتماعی علمی طبیعی و معرفتِ از نظرگری هم لمأامکان بسیاری برای ت

پذیری  ویلأتوان به ت میبرای مثال  ؛نفعان وجود داردذی ةمعرفت علمی اقتصادی دربار
 طور خالصه در هر. بهکردنفعان آن اشاره های ذیدر روایتسازی شهری  اعیان ةپدید

 از یکی که پیوندد می وقوعبه مختلفی سطوح در شهری سازی اعیانی از حمایت جامعه

معنای خود را تنها در فضای مشترک  نفعذیهستند. مفهوم  نفعانذی هاآن رینتمهم
اجتماعی است که چرخشی را در ساختار اجتماعی  ـ یابد و ماهیتی سیاسی عمومی می

گذاری  برانگیز است. ارزش علمی بحث یعنوان رخدادبه کند و ذاتاً شهر ایجاد می
که در حکم نقابی  ایزمانی و ایدئولوژی ـ ضاف گری تصرفِ نفعان با میانجیذی ۀخالقان

تفسیر و واکاوی  دهد که از قبالِ می دستبههایی را سیاست است، روایت ةبر چهر
 های ناظر بر فرایندهای نوسازی پی توان به درک پیچیدگی آن می معانی نهفته در پسِ

 برد. 
 است رمزهایی و نیمعا ها، پیام شامل کالبدی عناصر بر عالوهسازی شهری  اعیانی

 و رمزگشایی را آن عوامل، دیگر و ها انگیزه توقعات، ها، نقش ساسر اب نفعانذی که
 ترینمهم تجربه و معنا .پردازند می قضاوت )روایت( آن به درمورد و کنند می درک

 خود های تجربه اساس بر نفعانهستند. ذیسازی شهری  اعیان ةدربار شدهمطرح مباحث

 متصور خود ذهن در بافت فرسوده برای نقشی شخصیت، و ملکردهاع معانی، از
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شود  می ساخته توأمان صورت به انسان و فضا مؤثرِ عامل دو از تجربه این د.شون می
  (.1932)مؤمنی، 

 با نفعانذی آن در که دنیایی است؛ ادراکی ـ حسی دنیایی نیازمند آغاز در معنا
 پیوسته آن مرزهای که بخشند موجودیت می را امعن ـ نشانه کالن دو خود گیریِموضع

 نشانه ـدرون  :از اندعبارت معنا ـنشانه  کالن دو دارد. این زیادی جاییبهجا قابلیت

 معنا .دارند مخصوص فرمی یک هرکه  برون( )دنیایِ نشانه برون ـ و درون( )دنیایِ

 ارتباط این. شودمی معنا نشانه ـ کالن دو این ارتباط و اجتماع سبب که است کنشی

 را قابلیت این نفعذی د.شومی انجام پردازگفته یا سوژه یعنی ،نفعذی حضور واسطۀ به
 ـنشانه  کالن دو این بین و باشد متعلق معنا ن نشانه ـکال دو هر به زمانهم که دارد

 (.29: 1988)شعیری،  پردازد می گیری موضع به نفعذی که معناست

دعی است تا آنجا که به شهر و مقولۀ نوسازی شهری مربوط ( م1939کلنیوسکی )
های فرهنگی یکسانی را ای اینکه ویژگیج بهمعنای شهر  مرتبط بارویکردهای شود،  می

بر این اعتقادند که معناهایی که به هر شهر نسبت داده  ،شهرها تعمیم دهند ۀبه هم
در هر یت ؤقابل ر و تصاویر و نمادها از یک گروه به گروه دیگر متفاوت است ،شود می

در این رویکردها باور بر این است که شهرها . شهر نیز به روی تفاسیر متعدد باز است
 .شوندشناخته می شانفردهای متمایز و منحصربهسبب ویژگیها بهو مناطق مختلف آن

ه و باید برساخت ،پذیر باشند های مختلف انعطافچالش مقابل در اینکه معانی برایاین 
منافعشان  ،تا مقامات محلیاز بنگاه امالک  ،بسیاری از کنشگران شهری .تقویت شوند

یکی از  ،2باور شوانت به .ر کنندفسید تخودلخواه  ةشیو این است که شهر را به در گروِ
طرف، غیرسیاسی و فارغ از روایی، معرفت بی گراییِساخت مفروضات کلی بر

بلکه تا حدودی ایدئولوژیک، سیاسی و  ؛نسانی نیستهای عاطفی و عینی تجربۀ ا جنبه
 (.11: 1932)بابایی، هاست  آغشته به ارزش

 وش تحقیق. ر4
روایت در  تلفیقی از مطالعات اسنادی و کاربستِ ،روش مورد اتکا در پژوهش حاضر

ای فرایندی، دینامیک و پیچیده است.  عنوان پدیدهسازی شهری به اعیانی ةتحلیل پدید
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، تحلیل روایی روشی است که از طریق کرده( بیان 1331) 9ونه که پولگینگهورنگ همان
دهی  )تکاملی( منسجم سازمان ۀیافت آن محقق عناصر داده را به یک داستان توسعه

های  جای جداسازی آن در بخش ها به د تحلیل روایت، تلفیق دادهکند. رون می
کل یکپارچه است. تجزیه و  ا به یکه آن است که درواقع پیکربندی دادهة دهند تشکیل

ها یا تظاهرات مفهومی در میان  متِ  جوی موقعیتوروایت در جست هایتحلیل الگوواره
داده  اغلب این رویکرد به یک پایگاهِ .هاست عنوان دادهشده بهآوری های جمع داستان

های مختلف  محقق داستان واحد( نیاز دارد. جای یک داستانِ متشکل از چند داستان )به
 شود. ها ظاهر میکند تا کشف کند که کدام مفهوم در آنرا بررسی می

 ارائه را گسترده مفاهیم و ها ایده از ای مجموعه و ناسیشروش یک روایتی پژوهشِ

 تفبا های پویایی به گوییپاسخ و ندارد خاصی تکنیک یا معیّن پیشاز شرو و دهد می
 را داستان جهان از ای عمده بخش روایتگریة شیو. کند می ترغیب و تشویق را تحقیق

 تفکیکی روایی گفتمان سطح و داستان سطح بین توان نمی که ای گونه به ؛گیرد رامیف

 .(21: 1998 حقیقی،) دشل قائ
با تجربیات و  کننده و محقق استیند ورود به زندگی افراد شرکتاروایتی فر تحقیقِ

ها آسان نیست واز ماهیت  زندگی در میان داستان پذیرشدر این حوزه  کند. پیشرفت می
 ,Clandinin) آن هستند دربارة گووشود که افراد مشغول گفت ای ناشی می موقتی تجربه

دهی و منسجم  سازمان ،در تجارب های نهفته ها تنش در این داستان (.438 :2010
روابط  ۀثابمماست و بهشوند. روایت صدای ایشان در جهان فرهنگی و اجتماعی  می

 محقق ،شرو این درطور کلی به(. Paul, 2013) شود معنادار با حیات انسان مطرح می

 داستان شنگارل عم اساس بر اول ۀدرج در که شود می درگیر یادگیری از رایندیف در

 انتداس ةنویسند یک مانند آن در بیشتر که یادگیری برای روشی ؛است تهفگر شکل
 العاتطا ۀتوسع دنبال به که دهد می را میناناین اط ین امر به محققا. شود میل عم

 دهد می جای داستان ةگسترد بازار رد را خود طتوس شدهارائه داستانِ و است جدید
  (.1931)نوغانی و عباچی، 
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 1یزندگ ۀیخچمورد تارقضاوت در یبرا 2دوالرد معیار هفت (1331) پولگینگهورن
 تحلیل و روایت تولید برای راهنما عنوانبه هاآن از بتوانند نمحققا تا کند یم یانرا ب
 :کنند استفاده شدهگردآوری های داده

 کند. یانب ،افتد یرا که داستان در آن اتفاق م یبافت فرهنگ های یفتوص یدمحقق با  .1

 ماهیت به داستان یک صورت به ها داده سازیهماهنگ و آوریجمع در باید محقق .2
 توصیفات بر را آن و بپردازد نیز اصلی بازیگر طبیعی شخصیت یا یافتهتجسم

 .کند اضافه نظر مورد موضوع به مربوط داستانی
 فرد جسمانی ابعاد و فرهنگی محیط به باید تنهانه داستان ۀزمین پیشبرد در محقق .9

ها و اهداف بازیگر اصلی نیز  بلکه به اهمیت تأثیر دیگران در فعالیت ؛کند توجه
 ته باشد. توجه داش

هایی را برای  چه محیط فرهنگی، شرایط طبیعی و افراد دیگر، زمینه و محدودیتاگر .2
مورد پیگیری اهداف خاص او در ،نندک ایفای نقش از سوی بازیگر اصلی ایفا می

های او تمرکز  ها و فعالیت فرصتمحقق باید بر  خود فرصت انتخاب دارد. درنتیجه
 کند. 

زیرا افراد   ؛نظر بگیردها را در د تداوم تاریخی شخصیتایمحقق در ساخت داستان ب .1
ها آن عنوان بخشی از خودِبه شانهای تاریخی هستند که تجارب قبلی موجودیت

 ماند.  باقی می

داستان مشتمل بر ابتدا، میانه و پایان است. داستان باید به تحلیل روایی تولید  ۀنتیج .6
. محقق باید کند کیدأت ،افتد می یک بافت خاص که طرح داستان در آن اتفاق

 ها بیان کند.  مورد شخصیتجزئیات کافی و متمایزکننده را در

برای این  ؛تحلیل روایی قضاوت کند هرمورد کفایت باید درمحقق  سرانجامو  .7
رویدادهای مورد تحقیق را قابل  شدهمنظور باید مشخص شود که آیا تحلیل ارائه

 کند یا خیر. درک و ملموس می

 
  نفعانگری نوسازی شهری از سوی ذیها: روایت. یافته1

های داستانی از تحقیقاتِ تحلیلی روایی، ارائۀ عینی شخص ثالث یا انعکاس  یافته
ای از  ها نتیجۀ مجموعه زندگی واقعی شخصیت اصلی نیست؛ بلکه این یافته
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سازندة تحقیق  های باید با جنبه ،دهند ساختارهاست. محققانی که تحلیل روایی انجام می
های  هایی که در پژوهش های خود مطرح کنند. داده آشنا باشند و این موارد را در نوشته

ای  روند، توصیف سادة ادراکات حسی نیستند؛ بلکه تولیدات محاوره کار میروایی به
تحلیل روایی  اند. عملکردوجود آمدههستند که از تعامل بین موضوعات و محققان به

وجود مورد چرایی و چگونگی بهموجود دراالت ؤگویی به ساز پاسخعبارت است 
  .(Polkinghorne, 1995) آمدن نتایج و پیامدها

سازی در  لفان در باب تحلیل نوسازی شهری و فرایند اعیانیؤای که م در مطالعه
 کلیدیِ نفعانِ های مبسوطی با ذی ، مصاحبهانددادهبافت مرکزی شهر مشهد انجام 

 ۀزمین ةهایی از نوسازی بود که دربرگیرندآن روایت نتیجۀصورت گرفت که نوسازی 
نظر  مورد ةتر پدیدیدهچتر و پی تبع آن شناسایی ابعاد پنهانیمعنایی غنی جهت تفسیر و به

هایی از بخشنیست و تنها قرار بر تحلیل روایی متون مذکور  مجال ناست. در ای
 شود:می نمونه آورده های اولیه برای روایت

های مادی و معنوی در توان آمیختگی منفعتخوبی میها به در یکی از این روایت
جایی که امر غیرمادی در پیگیری منفعت مادی نقشی  ؛سطوح مختلف را دید

 یابد: کننده می تسهیل
 یصداز س بیش... دادم عظمت شهر به... کردم گذاری سرمایه حضرت خاطر به من
 مردم بعضی... شه نمی قدرانی ما از اما... بودم نمونه ارآفرینک... دارم پرسنل نفر

 دیگه( عربستان سفارت شلوغی) مشهد یرحوادث اخ ین... در ادارن ما به بدی نگاه
 کم بسیار ما های اتاق اشغال ۀدرج... نیست امن عربی کشورهای بعضی برای مشهد
 نگیریم، شما از گنمی. ..خوان می مالیات ما از. فقط ماست فکر به کی حاال. شده

 یکسس ؤم) کنیم جذب گردشگر که کردیم گذاریسرمایه... بگیریم باید کی از
 بزرگ(. پروژة

کنند، مناظری بدیع و یک پیدا میدوزویژه زمانی که ماهیت اپیها بهروایت
دست در فرایند نفعان پایینهای ذیهایی از روایتدهند. نمونهبرانگیز ارائه می چالش

نفعان سطح های ذی توان در ادامه مشاهده کرد که تقابلی اساسی با روایت سازی را مینو
 باال دارد: 



 انو همکار علی یوسفی                                                                        ...  نفعان:سازی شهر از منظر ذی روایت اعیانی

 

111 

 ؛یمکنن که بساز یبه ما کمک مال شد یاما م ؛شده بود، درسته فرسوده خیلی اینجا
کم با   ... کمباشه یادز یرساختز مساحتِ یدکه با گفتن یم عییمتج یها اما از طرح

 ما از بهتر به دادن گرفتن ما دست از... شد زیاد ناامنی کردند ادایج که ییها خراب
 بعد اما. خریدن قدس  آستان و شهرداری به وابسته هایِشرکت گفتنمی... دادن

 هایشرکت یا خاصه های آدم مال همه هاهتل و تجاری مراکز این همۀ فهمیدم
   (.فرسوده بافت در)مالک  خاص

آپارتمان  یک... با پولش دادیم حیاط تا دو. اشتیمد خونه تا دو کوچه این در
 وما ر خونۀباعث شد که  یناا ۀ... هممعنا نداره ینمسئول یما برا ی... صدایدیمخر
  گران بسازن )مالک در بافت فرسوده(. شهر لوکس و تونن یم که اونا به بدن

 امونشپیر محیطدربارة  خاصی تجربه و باورهای فرد یک که فهمید شود می طورچ
 باید کسی چه که دارد دیگری الؤس با نزدیکی ارتباط مسئله این جواب .دارد

 الؤس این حول سازی اعیانی اقتصادیِ ریزی برنامه ةدربار ها همۀ جدل .کند ریزی برنامه
بر سر این  بلکه؛ نه یا شود انجام باید ریزی برنامه که نیست این سر بر وادع چرخد. می

 شکل متمرکز و به دست یک مرجع برای کل نظام اقتصادی باید به ریزی است که برنامه
ای  نمونه(. 89-80: 1932هایک، ) یا باید در بین افراد زیادی تقسیمش کرد صورت پذیرد

 توان در ادامه مشاهده کرد: بری باال را نیز می نفعان با نفعهای مربوط به ذی از روایت
 همه. داشتن رو کسب همین نیز من پدربزرگ و پدر. نیستم جدیدی هتلدار من
شهر  ،هشتم به باال طبقۀ... از داده ارزش اطراف خیابونای به حتی هتل این گنمی

... کشور مدل کردم یکپروژه را از  ینا هر قسمتِ یشماست.  طراح یاردر اخت
و  یاندما قدر از امروز... کامل بشه مجموعه یدوازده تا کشور رفتم تا طراح

 (.یمعظ پروژة یکسس ؤ)م دیم می ضرر داریم... شه ینم یبانیپشت
اطراف  یطمجموعاً مح یدبا یم،دبسامان  رو یموضع ةپراکند یها که پروژهینا یبرا

 ینیبازآفر یانبن اقتصاد دانش یشهر برا کالن اینکل  یدبا یعنی... شد می ینوآور
تمام  دیجامع با ۀبرنام یک... شهر باشد یهدف شورا یدموضوع با ینشود. ا
 خودکفا شود ید و شهرداریادست ببه یشهر یدارده تا اقتصاد پاب یوندها را پ پروژه

  (.یشهر ارشد مدیران از)
برآورد بشه و منابع  یزآن ن یهاینههز یداعالم شود، با یداگر قرار باشد طرح جد

 با اندک یطرح فعل ین... به نظر من همهشبنظر گرفته آن در یبرا یمخصوص
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 یشورا ینظرات اعضا ینامکان اجرا و تأم یشرکت مشاور قبل یاز سو یییراتتغ
 یدشرکت مشاور جد یاز سو یدطرح جد یۀبه ته یازرا دارد و ن یشهرساز یعال

  (.شهر شوراینداشت )عضو 
 کارگزاریِ و مشخص بازده دارای هایپروژه اجرای جهت گذارسرمایه جذب شیوة

 . ...ماست موفق هایروش از یکی طرح یمجر توسط پروژه ةمحدود امالک خرید

 و دولتی اعتبارات و بودجه اختصاص عدم به توجه با مختلف هایروش میان از
 سود نرخ از مسکن بازار در تورم نرخ بودن باالتر دلیلبه ...جامعه امروز شرایط

 چنین ماهیت با مشارکت اوراق روش ...مشارکت اوراق هایکوپن پرداخت قابل

 تملک بحث در خصوصبه مشابه، هایطرح در ضعف و شدت با البته ،هاییطرح
 گذارانسرمایه به هاپروژه معرفی برای را زمینه و داره بیشتری سازگاری هاپروژه

 .(بهسازی و مسکن)شرکت  کنهمی فراهم
بخش  ضرر داستان هم باعثِ ینداش مونده که اواح هم یعمران و بهساز خودِ
 اگر بودینم کوداگر آن ر ...یمردم عاد هم ،یش خصوصبخ ضررشد هم  یدولت
 یمسکون ـ یِتجار یدتول یندهمون فرا یدبود... بایکردند نم یجادکه ا یموانع اون

... افزوده اگر وجود داشت خوب پروژه و اون ارزش یمتق یشافزا اونو  شد یم
 .(یشهر ارشد مدیران)از  ...دادند یم یلرو تحو

نفع  یایمبود که ب ینا ،یمکه ما داشت یفیطبق تعار یو بهساز یاز نوساز یاصل هدف
بوده که  ینا ،بوده یما چ ییو نها ییهدف غا اصلدر  یعنی ؛یریمو در نظر بگزائر

مشکل  واقعاً ینجاا یها... خونهزائره ما صلیا نفعیو ذ یمبد یشافزا رو رفاه زائر
ت اس ناامن ینزائر یت براجها یاریاز بس یتیامن هم یاز نظر فرسودگ همداشت 

  .(سابق شهردار)
 یهایابان... خفروشند یدارند به ما م یمتق ینترکه به گران ینهبحثشون هم مالکین

به حرم  یدد شعاعیِ یهاداره، راه یادیز های ینهکه هز کنیم یم یجادا یمدار یدیجد
 یابونخ تا 8حاال  یدیدیندیشما حرم را م یاباناز چهار تا خ . قبالًیمداد یشرو افزا

 یاصل نفعیکه ذ ینمالک لذا ؛کنهیم یداپ یشسبز داره افزا ی..  فضا.خواهد شد
و  ی)شهردار هستند یباز هم ناراض دنیدارند به ما م یمتق ینهستند به باالتر

   .(سازان مسکن
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به مضمونی پنهان،  آمده دستهای بهاین چند نمونه از متن مبسوط روایت
بوده است که « زدگی تظاهری رانخس» از چیده رهنمون شد که عبارتچندسطحی و پی

های گوناگون نفعان در سطوح و موقعیتف موضعی مشترک در بین ذیاختصار معرِ به
سازی است. طبیعتاً از ترکیب و  شده از فرایند اعیانی از منافع حالمبنی بر عدم رضایت 

های روایی مطابق با مراحلی که متناز  شده تلفیق مجموعه مضامین و معانی برشمرده
منسجم در باب پدیدة مورد بحث، یعنی  توان به روایت ، میپیش از این ذکر شد

مالحظات متناظر با  زیر نفعان آن دست یافت. در جدولسازی شهری از منظر ذی اعیان
ر آورده ضحا ۀدر مطالع (Polkinghorne, 1995) دوالرد گانۀ هر یک از مراحل هفت

 است.شده 

 نفعانذینوسازی و مشارکت  معیارهای دوالرد تولید داستانکاربست 
 بافت 1مرحلۀ 

  یفرهنگ
 احاطه را آن گذار منطقۀ یک که دارد قرار مطهر حرم طرح، مرکز در

 به قدیمی شخصی منازل که است جایی گذار منطقۀ این. است کرده
 جایی نتریمهم و شوند می تبدیل ها و هتل تجاری اداری، مراکز
 .کند می جلب خود به را گردشگران نظر که است

 ماهیت 2 مرحلۀ
 بازیگران

 اصلی

 شهری، سازی اعیانی باالیِ سطح بران نفع و اصلی عامالن
 عرصۀ در فعال عمومی های سازمان حقیقی، عمدة گذاران سرمایه
 نخبگان برخی و شهری ارشد مدیران کالن، سازهایوساخت
 .هستند دیگر صادیاقت و فرهنگی سیاسی،

 اهمیت 9 مرحلۀ
 یرتاث
  یگراند

 از بیش عظیم، هایهتل و تجاری های مجتمع مالکان و سازندگان
 قرار تعامل در فرهنگی و سیاسی نخبگان و شهری مدیران با همه

 داستان از مقطعی در نیز قبلی مالکان و ساکنان آنکه ضمن. دارند
 .اندبوده حاضر صحنۀ بر سازیاعیان

 ها فرصت 2 رحلۀم
 و

  ها انتخاب

 یمیِقد یهادر مواجهه با بافت شهرها یراز تجارب سا یریگبهره
 نسبت و شهرداری بودجۀ تأمین های شیوه ناکارآمدی ی،شهر

 در نفعانیذ یزا برابا خلق ثروت ازجمله موارد فرصت نوآوری
 .هستند شهری نوسازی سمت به حرکت جهت

 ةفرسود یهابافت یاز نوساز یاعنوان نمونهبه سازی اعیانی ندیفرا تجارب 1 مرحلۀ
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 کلیدی نفعانذی  تعامل و تقابل برای جدید نسبتاً ایعرصه ی،شهر گذشته
راهکاری  ۀمثاب. مدافعانش آن را بهاست شهری توسعۀ و مدیریت در

زا در آمدن مدیران شهری بر چرخۀ معیوب مسائل بحران برای فائق
آورند و مخالفانش بر حساب میشهری به ةسودمرکز متراکم و فر

نشین ساختن  نقش آن در افزودن بر شکاف غنی، و فقیر و حاشیه
 .ساکنان اصلی مرکز شهر تأکید دارند

 نگارش 1مرحلۀ 
 داستان

 و منافع در پیوسته تعارضِ داستان نفعان،ذی منظر از نوسازی روایت
از وضع موجود  یحداکثر های برداری بهره برای پایان بی های رقابت

سیاسی  ساختارهای ماهیت با هاآن تعامل ترتیب، بدیناست. 
 ینا فهم. است ناپذیر اجتناب شهری اقتصادی و اجتماعی )قدرت(،

 بر زبان منفعت و در لباس رقابت ممکن خواهد بود.  تعامل صرفاً
 ارزیابی 9مرحلۀ

 روایت
 دهد که جلوه شیرین را سازی اعیانی تلخیِ کوشد می ینوساز زبانِ

 ۀمه با وجود .است گسترده آن اقتصادی و اجتماعی پیامدهای
وجود دارد.  یزن یمنف یراتثأت ی،سازیانیمثبت حاصل از اع یراتثأت

 آن است.  یمنف یرثأت ینترمهم یادبه احتمال ز ینابسامان

 
  نتیجه. 1

نفعان ای همکاری ذیه دهد سبک مشارکت و استراتژیهای این پژوهش نشان می یافته
همی درخور سایشان  ۀزیست ۀبرآمده از تجرب سازی شهری در روایتِدر فرایند اعیان

سازی شهری  های اعیان کند در پروژه ادعا می (2001و  2009) جونز توجه داشته است.
بر  عالوه دارد.اهمیت زیادی ، نفعان( چه کسانی هستندبیان دقیق اینکه مشارکان )ذی

های مربوط  گیری توان در تصمیم می ،نفعان مشخص شودر فقط منافع واقعی ذیاگ ،این
 کیدأنیز ت (2011) ها قدرت و اختیار داد. یانگ و همکارانسازی شهری به آن به اعیان

های مربوط به های عمرانی برای سیستم نفعان در پروژهمشارکت و تحلیل ذی اند کرده
 های عمرانی پیچیده و نامشخص است. اهیت پروژهم زیرا دارد؛نوسازی بسیار اهمیت 

، سازوکارهای تعریف، دست آمدهاهمیت دیگری که در این مطالعه بهبا رواییِ ۀمقول
سازی  اعیانی ۀتجرب دربارةنفعان در روایت ایشان پیگیری و تحقق منفعت از سوی ذی
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فعان در نذی کنند می کیدأت (2019) نشهری است. در این زمینه بال و همکارا
های  ای دارای منافع شخصی هستند که ممکن است به اولویت های پروژه فعالیت

هایی شود.  متفاوت بینجامد و باعث ایجاد تضاد و افزایش مشکالت در چنین وضعیت
پروژه  ۀنفعان در مراحل اولیمشارکت ذی گوید، ( می2003) گونه که تامر  همان ،بنابراین

دنبال داشته باشد که موجب سود  و احساس مالکیت را بههای سازنده  تواند بحث می
 شود. ها می موقع محدودیت به مثبت، افزایش اعتبار و شفافیت و تشخیصِ

ترجیحات متفاوتی  شود اجتماعی سبب می نفعانِذی درنهایت اینکه ناهمگونی منافع
بسیار مهم نهادهای اقتصادی )شهرداری و وزارت مسکن( نسبت به نهادها داشته باشند. 

تخصیص  از نظر .گذارند ثیر میأهای اقتصادی جامعه ت بر ساختار انگیزه زیرا ؛هستند
کنند چه کسانی نوآوری و سود دریافت کنند و محرک فعاالن  ها تعیین میمنابع آن

 هدف اصلی تحلیلِ(. Robinson et al., 2005: 391) اقتصادی کلیدی در جامعه باشند
 ۀوضعیت مالی و توسع ةگیران دربار قال دانش به تصمیمهای سوداگری انت شاخص
به مدیران  های روایی سازی است. تجزیه و تحلیل گذاری در اعیانی های سرمایه شرکت

 کند کمک می گذاری گذاری، مدیریت و ارزیابی سرمایه های سرمایه گیری مورد تصمیمدر

(Zehira et al., 2016) .مرورشده، نوعی  ۀدر تجربکیدات أخالف این ت ،حال در عین
نفعان اعم از عامالن حقیقی و متولیان نهادی روایت شده منافع ذی ۀآشفتگی در منظوم

 اند. نظر و تجربه داشته عموم این عامالن و متولیان در روایت آن اشتراک است که تقریباً

  هانوشتپی

1. Engels 
2. Schwant 
3. Polkinghorne 
4. Dollard 
5. life history 

 منابع
 .نو گام: تهران .هرمنوتیک و ساختار .(1989)بابک  احمدی، -

 یتاز راه اسکان جمع یبافت شهر یبهساز ی،شهر یننو یمرزبند .(1930) نیل یت،اسم -
 تهران: دانشگاه تهران. ی.حسام زند حسام ۀترجم .توزینهک یمرفه در شهرها

 ن:تهرا پوری. آقابیگ هاشم ترجمۀ .تماعیاج پژوهش هایاستراتژی .(1932)نورمن  بلیکی، -
 .تهران دانشگاه

 .یساتهران: ت .لوفور یهانر یفضا تولید بر درآمدی .(1939) آیدین ترکمه، -
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 و تفسیری رویکردهای: عمومی امور ادارۀ اجتماعی ساخت .(1931) سوجانگ جان، -
 .گوهربار دیشۀان: تهران رحمانپور. لقمان و معمارزاده غالمرضا ترجمۀ .انتقادی

 منابع محل از مالی منابع تأمین موفق هایشیوه» .(1988) جنتی مرتضی و نجار، جعفرزاده -

 حرم اطراف موردی ۀمطالع فرسوده، بافت نوسازی و بهسازی طرح در داخلی

 .ایران در مالی تأمین نظام توسعۀ المللی بین کنفرانس دومین «.)ع( رضا مطهرحضرت
 . شریف صنعتی ژی دانشگاهتکنولو مرکز :تهران

 نقد از هایی نمونه ها، نشانه سرگشتگی ویرایش، و گزینش .(1998) مانی حقیقی، -
 . مرکزنشر  :تهران .پسامدرن

 «.گفتمانی معناشناسی ـ نشانه تا گراساخت شناسینشانه از» .(1988) حمیدرضا شعیری، -
 .11-99 صص .8ش. 2س. ادبی نقد فصلنامۀ

 پژوهشکدة: تهران مردیها. مرتضی ترجمۀ .انسانی علوم شناسی پارادیم .(1983) برایان فی، -
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