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مکان ،عالوه بر بعد مادی ،از بعد غیر مادی نیز برخوردار بوده و احساساتی در ساکنان خود ایجاد میکند.
به واسطه این احساسات ،نوعی تعلق به مکان در افراد ایجاد شده که منجر به شکلگیری هویت مکانی
میشود .با توجه به مفهوم مکان و معانی متمرکز در آن که به واسطه حضور و تجربه انسان درک
میشوند ،مفاهیم گوناگونی را در رابطه با پیوند میان انسان با مکان میتوان مورد توجه قرار داد که مبین
چگونگی و عمق حضور انسان در مکان و تبع آن دستیابی به سطوح مختلفی از حس مکان میباشد.
پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسان و تأمین فرصتهای الزم برای کسب تجارب اجتماعی وی ،مستلزم
وجود فضا و قرارگاه کالبدی است و مکانهای نمایشی ظرفیتی عظیم در پاسخ به این جنبه از حیات
انسان در جوامع شهری محسوب میشود .مکان تنها یک سر پناه برای فعالیتهای انسان نیست ،بلکه
پدیده ای است که انسان در تعامل خود با آن ،بدان معنا بخشیده و به آن دلبسته میشود تا آن جا که گاه
خود را با آن باز میشناسد .لذا مقاله حاضر در پی بررسی روابط درونی میان مفاهیم مکان و دلبستگی به
آن است.
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واژگان كلیدی :مکان ،دلبستگی ،دلبستگی به مکان ،حس مکان ،فضا.
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مقدمه
" مکان جایی است که ما ادراکی کامل از هستی و بودن خود داشته باشیم"(داوودی .)1831 ،مکان زمانی مکان میشود که
انسان در ارتباط با الیههای دیگر وجود خود قرار گیرد .این الیهها میتواند توسط فعالیتهای مشترک با دیگر همنوعان ،در
ارتباط با طبیعت قرار گرفتن و یا در کنج محیط مصنوع قرار گرفتن ،نمایان و روشن شود و بدین صورت انسان با الیههای دیگر
وجود خود که به نوعی دیگر در عالم خارج نیز وجود دارند ،آشنا میشود و بدین صورت انسان با الیههای دیگر وجود خود که
به نوعی دیگر در عالم خارج نیز وجود دارند ،آشنا میشود و بدین ترتیب شناخت او از محیط پیرامون و خویشتن افزون
میگردد .انسان تابع هر فلسفه و ایدئولوژی ،جهانبینی و یا هر فرهنگی که باشد نیازمند زندگی اجتماعی است .اجتماعی
زیستن یکی از نیازهای روحی و روانی اوست .کمیت و کیفیت بناها و فضاهای عمومی شهر یکی از مهمترین شاخصهای
ارزیابی توانایی شهر در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی شهروندان به شمار میرود .ایجاد فضاهای عمومی و عام المنفعه از
تدابیری است که میتواند پیوند اجتماعی را در شهر افزایش دهد(مدنیپور .)1831 ،امروزه به دلیل توسعه نامناسب ،تضعیف
حس مکان و دلبستگی به آن موجب تغییر در احساس و تصور مردم از مکان شده است .در اغلب موارد ،تغییرات در محیط
فیزیکی ،نوع کاربریها و فعالیتها ،موجب از بین رفتن ارزشها و معناها شده است ،مخصوصاً برای کسانی که مدت طوالنی به
یک محیط وابسته شده اند .از آنجایی که معنا و دلبستگی ،از خواص مکان است ،فقدان آن مکان ،موجب ضعیف شدن حس
مکان و هویت آن میشود.
اما آنچه این مکانها را به لحاظ اجتماعی فعال میسازد ،در درجه اول عوامل کالبدی است که بتواند زمینهساز ورود و
سپس توقف افراد درون فضا باشد که در این باره میتوان به عواملی چون دسترسیها ،جاذبههای بصری ،عوامل طبیعی و
بسیاری عوامل دیگر از این دست اشاره نمود .اما آنچه بیش از ابعاد کالبدی در حضور و تعامل اجتماعی افراد مؤثر است،
پیشبینی و خلق رویدادهای اجتماعی است که درعین ایجاد فرصتهای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،میتواند زمینهساز
ارتقاء حس تعلق به مکان نیز باشد( .)Lennard, 1984بنابراین خلق یک فضای عمومی موفق ،بهرهگیری ازتوانهای
اجتماعی آن و ارتقاء فرصتهای مشارکت در حیات جمعی ،مستلزم شناخت فضا و ابعاد مختلف آن و نگاهی چندجانبه از
سوی طراحان و برنامهریزان شهری در این رابطه است .مرکز هنرهای نمایشی شهر به عنوان یک فضای گردهمایی جمعی با
کالبد و فرم مناسب و با ویژگیهای کیفی مناسب و اجرای انواع نمایشهای متنوع میزان تعامالت اجتماعی را در شهروندان
افزایش دهد؛ و به تبع آن بتواند به افزایش دلبستگی مردم به فضاهای نمایشی کمک کند .به عبارتی یک فضای عمومی جمعی
باعث ارتقاء تعامالت و مشارکت اجتماعی در شهر شود.
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روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش ،یک روش توصیفی-تحلیلی ،کیفی بوده که راهبردهای ویژهای را درگیر مینماید .در این پژوهش
از راهبردهای تحقیق کیفی ،مشاهدات تجربی و تحقیق موردی استفاده میشود که موجب ارائه راهکارهایی در روند رسیدن به
طرح مورد نظر میگردد .تدابیر مورد استفاده در این پژوهش شامل مطالعات کتابخانهای است و تحلیلها نیز با روشی
توصیفی–تحلیلی انجام میگردند.
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مفهوم دلبستگی به مکان
دلبستگی به مکان یا دلبستگی مکانی 1مفهومی چند بعدی ،پیچیده و بین رشتهای است که جنبههای مختلفی از پیوند
مردم با مکان را درهم میآمیزد .این مفهوم در طول چند دهۀ گذشته مورد توجه بسیاری از محققان در رشتههای مختلف
علمی(جامعهشناسی ،روانشناسی محیطی ،مردمشناسی ،جغرافیای انسانی و معماری) قرارگرفته است( Trentlman, 2009-
 .)Hummon, 1992- Windsong,2010پیچیدگی نظری دلبستگی به مکان ،2از یک سو ،با مفهوم دلبستگی ارتباط پیدا
میکند که دارای ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری است( )Brown & Perkins, 1992: 283و از سوی دیگر ،ناشی از این
واقعیت است .که احساسات انسانی 8دربارة مکانها ،جاها یا محلهایی 1ناشی میشود که عالوه بر داشتن فضای صوری و ظاهر
جسمی و رؤیت پذیر(همانند خیابان ،کوچه ،ساختمان و شبکۀ حمل و نقل) ،دارای ابعاد بومشناختی ،اجتماعی و نمادی است
( .)Low & Altman, 1992- Morgan, 2010- Scannell & Gifford, 2010به لحاظ اجتماعی ،دلبستگی به مکان زمینه
مساعدی فراهم میکند تا ساکنان بر امور جاری و محلی نظارت بیشتری داشته باشند و با عالقۀ بیشتری به مسائل اجتماعی
پیرامون خود بپردازند و برای حل آنها به عمل جمعی مبادرت کنند و با تهدیدات محیطی مقابله نمایند( & Scannell
.)Gifford, 2010- Perkins & Long, 2002- Comstok & others, 2010
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آدمی به عنوان یک موجود با ابعاد فردی و اجتماعی و همچنین مادی ،روحی و روانی ،دارای نیازهای مختلفی میباشد که
همواره به دنبال تأمین آنها در طول حیات خود می باشد .در این بین ،تأمین این نیازها دارای اولویت و سلسله مراتب خاصی
میباشد« .مازلو» ضمن بر شمردن انواع نیازهای آدمی ،آنها را بر اساس اولویت برآورد آنها دستهبندی نموده است .همانطور که
میبینیم ،تأمین این نیازها به صورت اولویتبندی خاصی دیده شده است .از مهمترین این نیازها که در صدر هرم اولویتبندی
نیازها قرار دارد ،نیاز به خودشکوفایی می باشد که الزمۀ آن تأمین نیازهای ماقبل خود است .انسان چه به صورت خودآگاه و چه
به صورت ناخودآگاه ،میل به بروز و ظهور استعدادهای فطری(خودشکوفایی) دارد(لنگ .)31 :1838 ،این امر ،زمانی تحقق
می یابد که سلسه مراتبی از نیازهای تعلق و دوست داشتن برطرف گردد .تحقق این سلسله مراتب نیازها بدون شناخت جایگاه
آدمی در هستی امکانپذیر نمیباشد ،یعنی انسان با شنا خت خود و نیازهای خود و ایجاد مکان و محملی مناسب جهت اقناع
این نیازها به خودشکوفایی می رسد .وقوف و آگاهی کامل به انواع نیازها و تأمین سلسله مراتب نیازها ،هر کدام مستلزم بستر و
مکان خود میباشد ،از طرفی کمبود شایستگیهای محیط منجر به فقدان مشارکت ،شخصیتزدایی ،از دست دادن
شایستگیهای فردی و در نهایت عدم خودشکوفایی میگردد(.)Coffman, 1963: 65
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نظریه مکان
مکان ،عنصر اصلی هویت ساکنان آن است .انسان با شناخت مکان میتواند به شناخت خود نائل شود(حبیبی.)1832 ،
مکان ،جایی است که ما ادراک کامل از هستی و بودن خود داشته باشیم(داوودی .)1831 ،انسان از مکانهای متفاوت
تصویرهای متفاوتی در ذهن دارد .احساسات او میتواند بر روی ادراکاتش از محیط و شکلگیری تصویر ذهنی از مکان
تأثیرگذار باشد .همین تصاویر ذهنی انسانهاست که به مکان هویت میدهد .عالوه بر ساختار کالبدی مکان ،خاطرات افراد در
1

Place attachment
Attachment to the place
3.Human emotions
4 Places
2
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هویت بخشیدن به مکان مؤثر است .بحران مفهوم بحران معنی اجتماعی از فضا و زمان ،از بارزترین مشکالت شهرسازی معاصر
است ،بحرانی که در ایجاد فضاهای شهری فاقد هویت ،فاقد تاریخ و ارتباط تبلور یافته است(پرتوی.)12 :1832 ،
مفهوم كالسیک مکان
مکان از دیدگاه حکما

برای حکمای پیشین ایرانی ،مکان همان حکم فضا را داشته و توسط آن تعریف میشده است" .در نزد حکما مکان
عبارتست از سطح باطن جسم حاوی که مماس باشد به سطح ظاهر جسم محوی و در پیش متکلمین عبارتست از فضایی
متوهم که جسم آن را اشغال کند و ابعادش در آن نفوذ نماید" (دهخدا ،1838 ،ج .)18همچنین "صدرا میگوید :جمهور حکما
گویند مکان عبارت از سطح باطن از جسم حاوی است به نحوی که هیچ جزئی از آن خارج از سطح نباشد و این وضع واقع
نیست مگر در اجزای این عالم مانند آحاد عناصر و افالک و هر گاه مجموع آنچه در این عالم از امکنه و ازمنه به طور جمعی و
کلی بدان نحو که یک شیءاند لحاظ شود به یک نام خوانده شود"(دهخدا ،1838 ،ج )18در این دو تعریف با سه وجه مکان
روبهرو میشویم:
 -1ساختار مکان که دارای حد و اندازه است.
 -2شاخصهای واحد و یا هویتی است که تک تک عناصر فضا میباید داشته باشند تا بدان فضا اطالق مکان شود.
 -3مکان محدود کننده و تعریف کنندهی فضا بوده است.
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مکان و تصویر ذهنی از دیدگاه ادوارد رلف
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"مکان و نا مکان" ادوارد رلف 5از اولین پژوهشهایی است که بر اساس نظریههای پدیدارشناسی شکل گرفت و بر روی
مطالب روانشناسانه و تجربهگرای حس مکان تمرکز دارد( .)Carmona, 2006: 95کما اینکه بسیاری از شهرها و کشورها
هویت خود را در برابر تغییرات اساسی اجتماعی ،فرهنگی و فناوری حفظ کرده اند .برای رلف باقی ماندن روح مکان از خالل
تغییرات ،مفهومی دقیق و ظریف و در عین حال نامعلوم است که اصالً به سادگی قابل تجزیه کردن به اصطالحات فرمال و
معناگرا نیست ولی در عین حال کامالً واضح و قابل فهم است( .)Carmona, 2006: 96رلف معنای مکان را در تصویرهای
ذهنی و خاطره های مردم و آن را مؤثرترین عامل در هویت مکان میداند" .تا زمانی که معنای مکانها در ساختار فیزیکی و
فعالیتهای که در آن رخ میهد جستجو شود ،چیزی یافت نمی شود ،بلکه باید معنا را در تصویرهای ذهنی و تجربههای
انسانها از مکان جستجو کرد ".رلف برای هر مکان شاخصه و خصوصه منحصری قائل است و آن را سبب  8نشانهی هویت
مکان میداند که معرف حس مکان نیز هستند گرچه برای او حس مکان چیزی فراتر از این سه است اما این سه را در ایجاد
این حس در مردم تأثیرگذار میداند -1:ساختار فیزیکی-2 ،فعالیت -8 ،معنا(.)Carmona, 2006: 99
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شکل -1مدل رلف

Edward Ralph

1

www.SID.ir

5

مکان از دیدگاه نظریهپردازان قرن بیستم

برای اولین بار کوین لینچ واژهی تصویر ذهنی را در کتاب "سیمای شهر" در سال  1333مطرح نمود .او هویت محیط را در
سبب داشتن تصویر ذهنی روشن ،زنده و پیوسته باشد نه تنها میتواند تصویری دقیق به وجود آورد ،بلکه خود نقشی اجتماعی
نیز به عهده دارد .میتواند برای سمبلها و خاطرات مشترک و مجتمع ارتباطات دسته جمعی آدمیان ،مادهی خام فراهم
آورد"(لینچ.)1851 ،
او با ذکر این نکته که تصاویری که از محیط در ذهن ناظر و محیط است ،عواملی از سیما و شکل شهر را بیان میدارد که در
روشن به نظر رسیدن تصاویر شهر در ذهن مردم(خوانایی) و حس هویت مؤثرند و آنها را :
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راه :عاملی که حرکت را موجب میشود مانند خیابان ،پیادهرو ،جاده ،کترو و ...
لبه :عاملی خطی است که به دیده ناظر با راه متفاوت است ،مانند بدنه خیابان.
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محله :احساس ورود را به ناظر میدهد و دارای خصایص سیمایی مشترک هستند.



گره :کانونهایی است که به سبب آن مبدأ و مقتصد حرکت مشخص میگردد.



نشانه :عواملی هستند که در تشخیص قسمتهای مختلف شهر به کار میآیند ولی ناظر به آنها ورود پیدا نمیکند،
معرفی مینماید .دیگر نظریهپردازان نیز با تعابیر دیگری کم و بیش از این  5مورد که در خوانایی شهر و تصویر ذهنی
مردم و به سبب آن هویت ایشان مؤثرند استفاده نمودهاند.
اما اواخر دههی  1331مطالعات و پژوهشهای در مورد مکان بر پایهی اهمیت رابطهی مردم با محیط صورت گرفت
که موردی متفاوت با مطالعات رفتاری-محیطی و مطالعات تصویری بود .اول اینکه بر خالف رفتارشناسان محیطی،
صرفاً راهبردهای اثباتگرایانه را به خدمت نمیگیرند ،دوم اینکه هم به ذهنیات و هم به عینیات توجه میکنند و در
هنگام طراحی عینیات را مورد استفاده قرار میدادند و سوم اینکه در مطالعات خود به جنبههای احساسی و ادراکی
ما بین انسان و مکان هستند(حبیبی.)1833 ،
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سطوح مختلف حس مکان

همان گونه که بررسیها نشان میدهد حس مکان سطوح مختلف دارد ،هیومن 1پنج گونه حس مکان را معرفی کرده
است( )Hummon, 1992که عبارت از ریشهداری عقیدتی ،ریشه داری ناخودآگاه ،مکان نسبی ،بیگانگی با مکان و بیمکانی3
است .جنیفر کراس 3نیز به تبعیت از هیومن حس مکان را ترکیبی از رابطه با مکان و حس حضور در اجتماع تعریف میکند .او
رابطه با مکان را به صورت زندگی نامهای ،معنوی ،عقیدیتی ،روایتی ،مادی و وابستگی 3دستهبندی میکند ،که با عواملی مانند
هویت ،درونیت و رضایتمندی پنج سطح مختلف از حس مکان یعنی ریشهداری منسجم ،ریشهداری نامنسجم ،بیگانگی با مکان،

A

بیمکانی نسبی و بیمکانی مطلق 10ایجاد میکند(.)Cross, 2001
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Ideological rootedness, Taken for granted rootedness, Place relativity, Place alienation & Placelessness
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9 Biographical, Spiritual, Ideological, Narrative, Commodified & Dependent
10 Cohesive rootedness, Divided rootedness, Place allenation, Relativity & Uncommitted placelessness
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شامای برای حس مکان سه مرحله اصلی تعلق به مکان ،دلبستگی به مکان و تعهد به مکان 11را با هفت سطح تعیین
می کند .این سطوح از حس مکان ،کاربرد فرایند حس مکان را نشان میدهند که از بیتفاوتی تا حس فداکاری نسبت به مکان
را به ترتیب زیر شامل میشود(.)Shamai, 1991
بیتفاوتی نسبت به مکان

این سطح معموالً در ادبیات حس مکان مورد استفاده قرار گیرد.
آگاهی از قرارگیری در یک مکان
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این سطح هنگامی است که فرد میداند که در یک مکان متمایز زندگی میکند و نمادهای آن مکان را تشخیص میدهد
ولی هیچ احساسی که او را به مکان متصل کند ،وجود ندارد .در این حالت فرد ممکن است بداند که در یک مکان مستقر است
ولی نمی داند که بخشی از آن مکان است .در این سطح آگاهی از مکان فراتر از یک آدرس یا موقعیت نیست.
تعلق به مکان
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در این سطح فرد نه تنها از نام و نمادهای مک ان آگاه است ،بلکه با مکان احساس بودن و تقدیر مشترک داشتن نیز دارد ،در
این حالت نمادهای مکان محترم و آن چه برای مکان رخ میدهد ،برای فرد نیز مهم است.
دلبستگی به مکان
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در این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیده با مکان دارد .مکان برای او معنا دارد و مکان محور فردیت است و تجارب جمعی و
هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مکان شخصیت میدهد ،در این حالت بر منحصر بودن مکان و تفاوت آن با دیگر
مکانها تأکید میشود.
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یکی شدن 12با اهداف مکان

این سطح نشان دهنده درآمیختگی و پیوستگی فرد با نیازهای مکان است .در این حالت فرد اهداف مکان را تشخیص داده،
با آنها منطبق شده و از آنها پیروی میکند ،در فرد شور عشق ،حمایت و از خود گذشتگی نسبت به مکان وجود دارد.

A

حضور 13در مکان

این سطح به نقش فعال فرد در اجتماع که علت آن تعهد به مکان است ،توجه دارد .در مقابل تمامی سطوح قبل که مبنای
نظری داشتند ،این سطح و سطح بعدی از رفتارهای واقعی افراد برداشت میشود .فرد معموالً این سطح را به طور ضمنی با
سرمایهگذاری منابع انسانی مثل زمان ،پول و غیره نشان میدهد.
فداكاری 14برای مکان

این سطح باالترین سطح حس مکان است و فرد عمیقترین تعهد را نسبت را نسبت به مکان دارد و فداکاریهای زیادی در
جهت گرایشات ،ارزشها ،آزادیها و رفاه در موقعیتهای مختلف از خود نشان میدهد .در این سطح آمادگی برای رها کردن
11

Belonging to a place, Place attachment & Commitment toward a place
Identify
13 Involvement
14 Sacrifice
12
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عالیق جمعی به خاطر عالیق بزرگتر نسبت به مکان وجود دارد .از نظر رِلف عمیقترین سطح وابستگی به مکان به صورت
ناخودآگاه به وجود می آید و طی آن اُنس و آشنایی با مکان از بخش هوشیار آگاهی محو میشود .رِلف این وابستگی را
ریشهداری 15می نامد .او هفت درجه از بیرونیت و درونیت را برای حس مکان ،بیان میکند( )Relph, 1976که شامل طیف
وسیعی از خود بیگانگی و بیخانمانی 11تا تعلق به مکان و هویت عمیق و کامل با یک مکان را شامل میشود.
عوامل شکل دهنده حس مکان
با توجه به مفهوم حس مکان در دیدگاههای مختلف و سطوح مختلف حس مکان ،عوامل شکلدهنده حس مکان را میتوان
در دو گروه عوامل شناختی و کالبدی به صورت زیر بیان کرد.
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عوامل ادراكی–شناختی

S
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چنان که گفته شد حس مکان ترکیبی است پیچیده از معانی ،نمادها و کیفیتهایی که شخص یا گروه به صورت خودآگاه
یا ناخودآگاه از فضا یا منطقهای خاص ادراک میکنند( .)Dingenmans in Shamai, 1991معانی و مفاهیمی که پس از
ادراک مکان توسط فرد رمزگشایی میشود .از عوامل ایجاد حس مکان هستند .در این صورت حس مکان تنها به معنای یک
حس یا عاطفه یا هر گونه رابطه با مکانی خاص نیست ،بلکه نظام و ساختاری شناختی است که فرد با آن به موضوعات،
اشخاص ،اشیاء و مفاهیم یک مکان احساس تعلق میکند.
از این رو افراد بدون حس مکان توانمندی فضا یا مکان در ایجاد حسی خاص نسبت به کلیت مکان است و با این حس،
مکان رابطه فرد با تمامی مفاهیم ،اشخاص و سایر موضوعات موجود در آن مکان را تأمین میکند .در این مفهوم ،حس به
معنای احساس مرحله قبل از ادراک نیست بلکه به معنای عاطفه یعنی مرحله پس از شناخت است .به این ترتیب مکانها در
افراد مختلف حسهای متفاوتی ایجاد میکنند و نقش شخصیت و تجارب گذشته انسانها در دریافت این حس مؤثر است.
فضایی که در فرد حس مکان و تعلق ایجاد میکند دیگر برای او فضا نیست و تبدیل به یک مکان میشود.
در این صورت مکان کلیتی میشود که مردم وقتی که به مسجدی وارد میشوند با مکان مسجد مواجه میشوند نه به
اشکال مجرد ،مردم ،نماز و فضا و همین توانمندی مکان است که در ورای اجزا و فعالیتها موجب احساس تعلق به مکان
مسجد می شود .تعلق به اجتماع نیز از عوامل مؤثر در ایجاد حس مکان است چنان که هیومن حس مکان را شامل تعلق به
اجتماع و حس محلی 13تعریف کرده است .از نظر او حس مکان ادراک 13فردی مردم از محیط خود احساسات کم و زیاد
آگاهانه آنها از آن محیط است .حس مکان شخص را به گونهای با محیط پیوند میدهد که فهم و احساس انسان با زمینه
معنایی محیط به یکپارچگی میرسد( .)Hummon, 1992فریتز استیل معتقد است حس مکان هر محیط بستگی به نحوه
ارتباط انسان با آن محیط دارد از نظر او(:)Steele, 1981
 -1رابطه انسان و مکان تعاملی است ،یعنی انسانها چیزهای مثبت یا منفی را به محیط میدهند و سپس از آن
میگیرند .بنابراین چگونگی فعالیتهای مردم در کیفیت تأثیر محیط بر آنها اثرگذار است.
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 -2تصور مکان نه فقط کالبدی ،بلکه روانی یا تعاملی است و حس مکان به عنوان یک تجربه از ترکیب یک مکان–رفتار و
آن چه به انسان میدهد ،به وجود می آید ،به بیان دیگر برخی از چیزهای که انسان در مکان ایجاد میکند ،بدون او و
مستقل از او به وجود نمیآیند.
 -8برخی از فضاها آن جنان روح مکان قوی دارند که بر انسانهای مختلف تأثیرات مشابه می گذارند .بنابراین انسان به
مکانی که در آن زندگی میکند ،از پیش ،مجموعهای از مفاهیم فرهنگی میدهد و این پیش مفهومها 13راهی که
انسان با مکان مواجه میشود را شکل میدهد .همچنین قرارگاههای رفتاری بر انسان تأثیر میگذارند و برای این
تأثیرات الگوهایی وجود دارد و مردم نیز با کیفیت طراحی کالبدی و مراقبت مکانها بر قرارگاههای رفتاری تأثیر
میگذارند .این تأثیرات میتواند کوتاه بلند مدت ،مثبت یا منفی باشد.
عوامل كالبدی
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از نظر فریتز استیل مهم ترین عوامل کالبدی مؤثر در ادراک و حس مکان ،اندازه مکان ،درجه محصوریت ،تضاد ،مقیاس،
تناسب ،مقیاس انسانی ،فاصله ،بافت ،رنگ ،بو ،صدا و تنوع بصری 21است( .)Steele, 1981او همچنین خصوصیاتی نظیر هویت،
تاریخ ،تخیل و توهم ،21راز و رمز ،لذت ،شگفتی ،22امنیت ،سرزندگی ،28شور 21و خاطره را موجب برقراری رابطه متمرکز با
مکان میداند .از نظر سالواسن 25حس مکان از تعامل سه عنصر موقعیت ،منظر و درهم تنیدگی فردی به وجود میآید که هر
کدام از آنها به تنهایی برای خلق حس مکان کافی نیست .عوامل مختلفی چون بیحوصلگی ،یکنواختی ساختمانها و ظهور
عصر دیجیتالی تهدیدی برای حس مکان به حساب میآیند( .)Salvesan, 2002ازنظر او شخصیت کالبدی ،مالکیت ،اصالت،
ساکنین و وسایل رفاهی ،طبیعت مانند آب ،گیاهان ،آسمان خورشید و فضاهای خصوصی و جمعی؛ اجزای تشکیل دهنده مکان
هستند ،که در خلق حس مکا ن مؤثرند .از نظر یان زو ساختارهای معنایی فضا و محیط ساخته شده برای ایجاد مجموعههایی از
کیفیات خاص ،و به وجود آمدن حس مکان نقش دارند( ،)Xu, 1995و حس مکان به نگرشها ،جهانبینیها و پیوند افراد با
مکان مانند نام مکان ،حکایات مربوط به مکان ،تجربههای مکان و پیوندهای معنوی با مکان بستگی دارد .او سه متغیر اصلی
حس مکان را خوانایی ،21ادراک محیط بصری و هماهنگی قرارگاه رفتاری با محیط بصری میداند .از نظر نوربرگ شولتز حس
مکان در مکانهایی یافت می شود که دارای شخصیت مشخص و متمایز هستند و شخصیت محیطی از چیزهای ملموس ساخته
شده که دارای مصالح ،شکل ،بافت و رنگ است(.)Norberg-Schuls, 1997
همچنین از نظر لینچ نیز حس مکان عاملی است که میان انسان و مکان ارتباط برقرار کرده و وحدت به وجود میآورد و
فضا باید هویت قابل ادراکی داشته باشد و قابل شناسایی و به یاد ماندنی و نمایان باشد تا حس مکان ایجاد کند .این نوع حس
مکان میتواند احساس تعلق به همراه داشته باشد(لینچ .) 1831 ،جنیفر کراس نیز عوامل مؤثر بر حس مکان را چگونگی رابطه
با مکان و حس اجتماع میداند و رابطه با مکان را به صورتهای زندگینامهای ،معنوی ،عقیدتی ،روایتی ،مادی و وابستگی
اجباری دستهبندی می کند که با عواملی مانند هویت ،درونیت و رضایتمندی پنج تراز مختلف از حس مکان را ایجاد
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میکنند( .)Cross, 2001بنابراین بررسیها نشان میدهد ویژگیهای کالبدی محیط با ایجاد معانی و تأمین فعالیتهای خاص،
در ایجاد حس مکان مؤثر است .تأمین فعالیتها از فضا با رضایتمندی از ویژگیهای متغیر محیط مانند دما ،صدا و امکان انجام
فعالیت های فردی و تعامالت اجتماعی توسط عناصر ایستایی محیط مانند ابعاد ،تناسبات و فرمها به وجود میآید .شناخت و
عاطفه نسبت به فضا با درک معانی ،نمادها ،زیباییشناختی فرمی و معنایی فضا هویتمندی با آن حاصل میشود.
الزامات فضاهای شهری پاسخگو به نیازهای انسان
از آنجا که فضاها انجام عملکرد را ممکن و آسان می سازند ،طراحی فضاهای شهری باید با این آگاهی که مردم چگونه این
فضاها را مورد استفاده قرار میدهند همراه باشد .طراحان شهری ورزیده ع موم ًا بر اساس تجربه اولیه ،آگاهی مفصلی از فضاهای
شهری ،مکانها و محیطها به دست میآورند .به طور مثال ،این طور بیان میشود که تنها در طول یک راهپیمایی طوالنی است
که طراحان می توانند موجودیت خود را در تجربه واقعی از یک فضای شهری حس کنند .بسیاری از بهترین نظریهها در استفاده
از قلمرو فضای عمومی ،بر مشاهدات اولیه استوار است :جین جیکوبس (زندگی و مرگ در شهرهای بزرگ آمریکا )1311 ،در
شهرهای آمریکای شمالی ،یان گل (زندگی بین ساختمانها )1331 ،در اسکاندیناوی و ویلیام اچ وایت( 23زندگی اجتماعی و
فضاهای کوچک شهری )1331 ،در نیویورک .به این نویسندگان میتوان کلئر کوپر مارکوس 23و وندی سرکسیان( 23طراحی
مسکن در صورتی که مردم مطرح باشند )1331 ،و پروژه فضای عمومی(چگونه میتوان فضای اطراف را تغییر داد) و
دستورالعملی به منظور خلق فضاهای عمومی( )PPs,1990توصیه میشود با مشاهده فضا میبیند به جای تصوری که از نحوه
استفاده از فضا میشود چگونه فضا میشود چگونه فضا را در واقعیت مورد استفاده قرار میگیرد .بر اساس ترکیب نتایج تحقیق
و ایده های که مورد استفاده و طراحی فضاهای عمومی صورت گرفته است ،کار و همکاران )1332( 81اظهار میدارند که عالوه
بر معنادار بودن(اجازه دادن به مردم در مورد برقراری ارتباطات قوی بین مکان زندگی خصوصی خود و فضای بزرگتر) و
دموکراتیک(حفظ حقوق تمامی استفادهکنندگان و قابل دسترس بودن فضا برای همه گروهها و فراهم کردن آزادی در عمل)
فضاهای شهری ما باید پاسخگو نیز باشند ،بدین معنا که طراحی و مدیریت شوند تا نیازهای استفادهکنندگان را بر طرف سازند.
این فضاها باید پنج نیاز اولیه را پاسخگو باند :راحتی ،آسایش ،درگیر شدن غیر فعال با محیط ،درگیر شدن فعاالنه با محیط و
امکان کشف محیط .غالباً فضاهای خوب بیش از یک نیاز را پاسخگو هستند.
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راحتی

راحتی پیش نیاز یک فضای عمومی موفق است .طول زمانی که مردم در یک فضای عمومی توقف میکنند نشانه عملکرد و
راحتی آن محسوب میشود .احساس راحتی شامل موارد زیر است :عوامل زیستمحیطی :به طور مثال در پناه بودن از اشعه
خورشید ،وزش باد و غیره؛ راحتی فیزیکی :به طورمثال وجود تعداد کافی صندلیهای راحت و غیره؛ راحتی اجتماعی-روانی:
مورد آخر بسته به شخصیت و جوی است که فضا ایجاد می کند .کار و همکاران ( )1332ادعا میکنند که نیاز به آسایش روانی
نیازی عمیق و وسیع میباشد که به تجارب افراد در فضای عمومی باز میگردد .احساس امنیتی که فرد احساس کند که خود و
آنچه متعلق به اوست آسیب پذیر نمیباشد .حس راحتی نمیتوان با طراحی فیزیکی و راهبردهای مدیریت آن تقویت شود.
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آسایش
راحتی روانی میتواند پیش نیاز آسایش محسوب شود .آسایش حالت پیشرفتهتری از آرامش تن و جان است( Carr et al,

 )1992درسایتهای شهری قرارگیری المانهای طبیعی ،درختان ،پوشش گیاهی ،آبنماها و جدایی از ترافیک سواره کمک
میکند که تضاد با فضاهای اطراف تشدید شود و به آرامش فضا کمک بیشتری شود .المانهایی که فضا را مخفی میکند و مانع
دسترسی بصری میشوند .مشکالت امنیتی به وجود میآورد و عدم استفاده از فضا را ترغیب میکند ،الزم است به کمک رعایت
جنبههای مختلف طراحی یک کل متعادل به دست آید.
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درگیر شدن غیرفعال با محیط

در حالیکه در گیر شدن غیرفعال با محیط می تواند حس آسایش ببخشد در عین حال برخورد با محیط بدون درگیر شدن
با عملکرد را نیز در خود دارد شاید اولین شکل درگیر شدن غیرفعال تماشای مردم در محیط باشد .به طور مثال ،وایت
( )1331میگوید :آنچه مردم را جذب می کند سایر افرادند و زندگی و عملکردی که به همراه دارد ،فضاهایی که بیشتری مورد
استفاده قرار میگیرد عموماً مجاور به جریانهای اصلی تردد پیادهاند ،که به بینندگان اجاره میدهد مردم را بدون حرکت چشم
تماشا کنند .برای درگیر شدن با فضا به شکل غیرفعال نصب فوارهها ،ایجاد دیدهای مناسب ،به کار گیری المانهای هنر مدرن،
برگزاری نمایشهای مختلف فرصتها را به وجود میآورد.
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درگیر شدن فعاالنه
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درگیر شدن فعاالنه با فضا تجربه مستقیمتری از فضا را برای استفادهکنندگان در بردارد .کار و همکاران( )1332اظهار
می کنند که گرچه برخی از مردم در رابطه اجتماعی خود صرف ًا از تماشای دیگران احساس رضایت میکنند ،برخی دیگر
خواهان تماس مستقیمتری با دوستان آشنایان و غریبهها هستند .هر چند طراحی شهری ممکن است به گونهای دیگر فکر
کنند اما نزدیکی ساده مردم به فضاهایی ایده آلی برای ایجاد آشنایی نیستند و در فضاهایی کامالً اجتماعی حتی ممکن است
آثار کمی از ایجاد آشنایی دیده نشود .گرچه انطباق مردم با فضا و زمان ،فرصتهایی را برای تماس و رویارویی اجتماعی فراهم
میآورد(گل ،)13 :1331 ،به شکلهای مختلف ایجاد روابط اجتماعی از تنهایی تا بودن با یکدیگر اشاره میکند و طیفی از
میزان آشنایی از دوستی نزیک تا دوستی ،آشنایی ،ارتباطات اتفاقی و ارتباطات ضمنی را معرفی میکند .اگر کاربردی در
فضاهای بین ساختمانها وجود نداشته باشد ،کمترین حد آشنایی نیز محو میشود :مرز بین تنهایی و آشنایی مشخصتر
میشود ،مردم یا تنهایند و یا بنا به نیازشان با دیگرانند(گِل.)21 :1331 ،

c
r

A

كشف

در کشف محیط میل به شرکت در نمایشهای جدید و تجربههای لذت بخش وجود دارد که به تفاوت و تغییر در محیط
وابسته است .این موارد ممکن است به سادگی با حرکت زمان و گردش فصول به وجود آیند و یا میتوانند به شکلی دیگر از
مدیریت محیط و نمایش فضاهای عمومی حاصل شوند .انگیزه کشف ،میتواند با ایجاد شکستی در وضعیتی عادی ،یکنواخت و
قابل پیش بینی به وجود آید .کشف می تواند حس عدم امکان پیش بینی وقایع را به دنبال داشته باشد و یا حتی احتمال وجود
خطر وقعی و یا خطر غیر واقعی را اعالم کند.کشف محیط ممکن است شرکت در برنامههای نمایشی و شرکت در جمع را شامل
شود مثل شرکت در کنسرتهای هنگام ناهار ،نمایشگاههای هنری ،نمایشگاههای خیابانی ،جشنوارها ،نمایشها ،بازارها ،اتفاقات
اجتماعی و بازاریابی در طول زمانهای مختلف و مراسم گوناگون(.)Carmona, 2006: 327-333
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راهکارهای ارتقاء حس دلبستگی مکانی در طراحی فضاهای نمایشی
 اجتماع پذیری
یکی از مهمترین ابعاد و ویژگیهای فضاهای عمومی ،ایجاد فرصتهای الزم جهت تعامالت اجتماعی میباشد .هنگامی که
مردم با سایر افراد جامعه تعامل میکنند ،رابطه قویتری با مکان و جامعه خود احساس مینماید .این عوامل با تعیین میزان
حضور گروههای مختلف اجتماعی ،شکلگیری شبکههای اجتماعی و زندگی در ساعات مختلف شبانه روز قابل اندازهگیری و
ارزیابی است.
 فعالیت و کاربری
رویدادهای اجتماعی ،نوع فعالیتها و کاربریهای موجود درون فضا و توان آنها در جذب افراد وگروههای مختلف،
مهمترین عامل در پویایی فضاهای نمایشی و فعال بودن آن در ساعات و فصول مختلف است و شاخص ارزیابی این بعد ،میزان
و دفعات مراجعه افراد به فضا و مشارکت در فعالیتهای مختلف است.
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 دسترسی و ارتباط
ارتباط با نحوه سیرکوالسیون و ارتباطات فضایی و دسترسی با قابل رویت بودن فضا و نحوه دستیابی به فضا که تیبالدز از
آن به عنوان دسترسی کالبدی و بصری فضا یاد میکند ،د ر رابطه است که خود در امنیت و عملکرد مثبت فضا مؤثر است .در
این راستا امکان دسترسی ،تداوم حرکت و حضور در گروههای ویژه نظیر کودکان و سالخوردگان در نقاط مختلف فضا ،وجود
پارکینگهای کافی و ارتباط مطلوب با سیستم حمل و نقل شهری از جمله شاخصهای تعیین کننده در این بعد میباشد.

o
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 تصویر ذهنی و آسایش
تصویر ذهنی با چگونگی ساماندهی کالبدی فضا و دریافت آسایش ذهنی از فضاا ،در ارتبااط اسات .پایاداری(نحوه و میازان
حمایت و حفاظت از فضا) ،تشخص و خوشایندی بصری فضا در جذب مردم به یک قرارگااه و دریافات آساایش ذهنای از فضاا،
مؤثرند و این ویژگی است که سبب مایگاردد ماردم آن را جهات توقاف ،قادم زدن و تجرباه حیاات جمعای انتخااب نمایناد
(.)Http://www.PPs.org
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نتیجهگیری

A

حضور افراد در فرایند خلق مکان سبب میگردد تا آن ها احساس بیشتر و بهتری نسبت به آن مکان داشته باشند .این امر
دلبستگی به مکان ،توسعه ارتباطات اجتماعی ،حفظ ریشه های تاریخی ،احساس آرامش و امنیت در مکان را در پی دارد
( .)Rivilin, 1987فراهم ساختن زمینههای مشارکت در عین حال که انعکاس دهنده انتظارات و نیازهای افراد نسبت به مکان
است ،تعیین کنندهی نحوه زندگی آنها در آینده نیز میباشد( .)Altman, 1993بنابر نتایج گرفته شده از مباحث ،انسان و
مکان دارای شاخصههای همانندی همچون خاطره و هویت هستند .انسان میتواند هویت پرداز یک مکان باشد و مکان میتواند
دارای یک هویت انسان ساز باشد و این دو برای یکدیگر الزم و ملزوم هم هستند .انسان برای اینکه خود را بهتر بشناسد نیاز به
شناخت محیط اطراف خود دارد و این در ص ورتی است که تعلق و دلبستگی به محیطش داشته باشد .و مکان زمانی شکل
میگیرد که انسان با تمام احساس و ادراک خود روح و معنای آن را دریابد .مکان با ساختار فیزیکی و فعالیتی که در آن رخ
میدهد تعریف مادی پیدا می کند و با شکل گرفتن تصویر و تعلق آن در ذهن انسان و در طول زمان معنا و روح پیدا میکند.
معنا و روحی که برای روزگاران خواهد ماند و به یاد آورندهی بودن و هستی انسان خواهد بود
11
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