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مقدمه
است  متنوعی  روابط  از  پیچیده  »محیط مصنوع« شبکه ای 
محیط  و  افراد  بین  بلکه  همدیگر  با  افراد  بین  تنها  نه  که 
نیز رخ می دهد. زمانی که ارتباط انسان و محیط مبتنی بر 
تجربه ای برای انسان باشد، محیط به مکان تبدیل می شود. 
بخش  یک  یعنی  مکان  که  است  بدین معنی  ارتباط  این 
تأثیرات  شناخت  همگرایی  با  همراه  محیطی،  تجربه  از 
 Pretty,( می کنند  زندگی  آنها  با  که  افرادی  رفتارهای  و 
2011:275(. در پدیدارشناختی مکان، »تجربه« اصلی ترین 

رکن در ادراک است. مفهوم حس مکان ]در تقابل با مفهوم 
رابطه  ابعاد  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  انتزاعی[،  فضای 
انسان و مکان، به بیان رابطه پایداری و عملکردی انسان 
و مکان پیرامونش می پردازد )shamai, 1991: 347�358(. بر 
این منوال، مکان زمانی معنا پیدا می کند که درکی حسی در 
حوزه عناصر کالبدی، ارتباطات و نیز زمان، از آن صورت 
با  باشد.  گذاشته  بجای  خود  از  ذهنی  تصویری  و  گرفته 
شاخصه های  دارای  مکان  و  انسان  رویکرد،  این  بر  تکیه 
همانندی، همچون خاطره و هویت هستند )حبیبی، 1387، 
ص 49(. »تعلق مکانی« به رابطه شناختی با یک محیط یا 
یک فضای خاص اطالق می شود و در واقع »تعلق خاطر« 
مکان  با  افراد  توسط  شده  ایجاد  نمادین  رابطه  مکان،  به 
به  مشترکی  فرهنگ  و  عاطفی  احساسی،  معانی  که  است 
 .)Altman @ Low,1992: 1�12( یک فضای خاص می دهد
با مکان، مفهوم مکان اغلب  ادبیات مرتبط  از  در بسیاری 
بر حس تعلق یا وابستگی احساسی به یک مکان تاکید دارد 
)Knox @ Pinch,2000(. با توجه به اهمیت حس مکان در 

ارتقاء کیفیت فضاي طراحي شده، این پژوهش به بررسي 
مفهوم حس مکان و عوامل مؤثر بر آن پرداخته و تأثیر عوامل 
کالبدي و عوامل شناختي استفاده کنندگان بر احساس افراد 
محیط های شهری  کلیه  مي کند.  بررسي  را  فضا  به  نسبت 
دارای معنا، نماد و ارزش اند، و به مثابه اسناد قابل پژوهش 

تاریخی هستند که با مطالعه، بررسی و شناخت علمی آنها 
تبیین  واقعیشان،  سیرت  و  هویت  از  مقوالتی  به  می توان 
ارزش های ماهوی و نیز برخی حقایق تاریخی و فرهنگی 
نکته  اما  نمود.  معرفت  آنها کسب  از  و  دیگر دست یافت 
مهمی که تذکر آن ضرورت دارد این است که شهر دارای 
سازمانی متعادل متشکل از ساختارهای هم پیوند اجتماعی 
 .)219 ص   ،1387 )فالمکی،  است  نمادین  و  مکانی   -
ضرورت تحقیق عبارتند از: 1. نقش خاطره و مکانهای خاطره 
تعامات  و  شهروندان  اجتماعی  روابط  تحکیم  و  ایجاد  در  انگیز 
به منظور  انگیز  لزوم حفظ مکانهای خاطره  به چهره، 2.  چهره 
حفظ هویت شهر و تشخص بخشیدن به آن، 3. نقش با اهمیت 
مکانهای خاطره انگیز در ایجاد پیوند میان نسلهای گوناگون و 
نیز پیوند با گذشته شهر، 4. نقش با اهمیت مکانهای خاطره انگیز 
در ایجاد حس تعلق به شهر و در نتیجه احساس رضایتمندی از 
زندگی در شهر، 5. نقش با اهمیت خاطرات جمعی شهروندان در 

بازشناسی و ارتقای هویت فردی آنها.
این مقاله در ابتدا به معناي حس مکان و مفهوم آن از 
دیدگاه هاي مختلف پرداخته و در نهایت سطوح مختلف 
و عوامل شکل دهنده آن را بیان مي کند و در نهایت مدلي 
براي نشان دادن چگونگي تأثیرات این عوامل ارائه مي کند. 
مي تواند  مقاله  این  کاربردي  و  فهم  قابل  پیشنهادي  مدل 
تأثیر  به چگونگي  آگاهي طراحان نسبت  براي  چارچوبي 
فضاي معماري بر حس استفاده کنندگان فراهم آورد. شهرک 
شوشتر نو در همجواری شهر شوشتر، از جمله شهرهای 
جدید االحداث است که با هدف بهبود وضعیت اقتصادی 
و گسترش شهر شوشتر برنامه ریزی ساخت و طراحی آن 

صورت پذیرفت.
اصلی  سؤال  از:  عبارتند  تحقیق  فرضیات  و  سؤاالت 
در پژوهش حاضر اینست که چه مشخصه هایی از مکانها 
در شکل گیری حفظ و تداوم حس مکان و خاطره جمعی 
مؤثرند؟ بر این اساس و با توجه به مبانی نظری فرضیات 

نمودار 1. حس مکان و حضور در فضا، ماخذ: نگارندگان.
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ایجاد  و  حفظ  در  کرد:  عنوان  اینگونه  میتوان  را  تحقیق 
خاطره جمعی در فضاهای شهری، تأکید بر عناصرکالبدی 
به تنهایی نمیتواند منجر به حفظ خاطرات جمعی شود. در 
کنار آن فعالیتها و عملکردهای متنوع با مقیاسهای گوناگون 
در فضا در مقایسه با فرم در اولویت قرار میگیرند. حفظ 
ساختار کالبدی - فضایی مکان به عنوان ظرف شکل گیری 

خاطره، نقش مهم در حفظ و تداوم خاطره جمعی دارد.

پیشینه تحقیق
در رابطه با حس مکان و حس تعلق خاطر به آن پژوهشهای 
متعددی صورت گرفته که در اینجا به بخشی از آنها اشاره 

می شود:
عناصر . 1 مقایسه  با  مقاله ای  در   )1393( حیدری 

مسکونی  مجموعه های  و  سنتی  خانه های  کالبدی 
جدید، نشان می دهد که حس تعلق کالبدی مکان 
در خانه های سنتی در مقایسه با مجتمع های جدید 
بیشتر است )حیدری و دیگران، 1393، ص 15-

 .)22
مفهوم . 2 بررسی  به  مقاله ای  در   )1385( فالحت 

و  پرداخته  آن  شکل دهنده  عوامل  و  مکان  حس 
کنندگان  استفاده  شناختی  و  کالبدی  عوامل  تاثیر 
بر احساس افراد نسبت به فضا را بررسی می کند 

)فالحت، 1385، صص 66-57( .  
و . 3 مطالعات  میالدی  هشتاد  و  هفتاد  دهه های  در 

رابطه  پایه  بر  مکان  مفهوم  مورد  در  پژوهشهایی 
آن  اساس  بر  که  گرفت  صورت  محیط  با  مردم 
رفتارشناسان محیطی صرفًا راهبردهای اثبات گرایانه 
را به کار نمی بندند بلکه هم به ذهنیات و هم به 
عینیات توجه کرده، ضمن آنکه در مطالعات خود 
مابین  ادراکی  نیز  و  احساسی  جنبه های  به دنبال 

 .)Moudon,2003:373( انسان و مکان هستند
مور . 4  ،)1977( راپاپورت  همچون  پژوهشگرانی 

)1985( و آکمن )1986( پژوهشی میدانی در رابطه 
با مطالعات رفتاری-محیطی انجام دادند. کانون این 
تحقیق ذهنی و عینی بود و نشان می دهد که مردم 
استفاده  و  مشاهده  را  شده  ساخته  محیط  چگونه 

می کنند و این دو چگونه بر هم تاثیر می گذارند. 
شولتز . 5 نوربرگ   ،)1976( رلف  دیگر  سوی  از 

)1983( و وایت )1988( مطالعاتی پیرامون مفهوم 
داده  میدانی و پژوهشی صورت  با رویکرد  مکان 

را  اطراف  محیط  چگونه  مردم  که  دادند  نشان  و 
مشاهده، احساس و استفاده می کنند. 

اکولوژی- طبیعت . 6 پیرامون  همینطور در مطالعاتی 
توسط مک هارگ )1971( و هوگ )1984( صورت 
گرفت که بر اساس آن با رویکردی ذهنی- عینی به 
فرایندهای طبیعی و محیطی ساخته شده پرداخته 

شده است. 
7 . )1986( مودون  و   )1965( ولف   ،)1960( کنزن 

ریخت شناسی  و  گونه شناسی  پیرامون  مطالعاتی 
صرفًا  تحقیق  کانون  که  دادند  صورت  شهر 
پژوهشی  رویکردی  با  و  بوده  عینی  به صورت 
شهر  هندسه  و  فضایی  کالبد  و  شکل  بررسی  به 

 .)Cuthbert,2006:252�255( پرداختند

ادبیات نظري
فقدان مکانی که انسان را در ارتباط با الیه های دیگر وجود 
از  انسان  شناخت  به  الیه ها  این  و  می دهد  قرار  خویش 
محیط پیرامون و خویشتن خود کمک می کنند. شناخت از 
محیط و خویشتن باعث ایجاد معانی و تصاویر گوناگون 
از مکان های متفاوت در ذهن انسان می شود که معانی و 
تصاویر ذهنی مذکور به مکان؛ ارزش، دلبستگی، حس و 
از  پیش  مکان  با  عاطفی  پیوندهای  ایجاد  می دهد.  هویت 
بحران های  بر  غلبه  الزمه  که  است  روانی  تعادل  نیازهای 
هویتی است)Lewicka, 2008, 211(. »شناخت« یک مکان، 
پدیده ای اجتماعی است )Lang, 1994: 291(؛ همچنین از 
شروط اولیه برای ایجاد حس تعلق به مکان. هویت یک 
مکان، آمیزه ای است خاص، از روابط اجتماعی که دارای 
دو وجه اصلی در ادراک »ماهوی و مادی« است. لذا قلمرو 
احساس  با  و  می یابد  روان شناختی  هویت  مکان،  یک  با 
]و  می آید  در  نماد  به صورت  کالبدی  ترکیب  و  مالکیت 
Pastalan, 1970: pp.88�( ]واجد مطلوبیت دانسته می شود
101(. از سویی دیگر، حس مکان که برآیند ارتباط انسان و 

مکان و ادراک روحی و روانی فرد از محیط است؛ باعث 
شخصیت و هویت دادن به مکان همراه با یک کنش متقابل 
و دو طرفه جهت تامین حس تداوم است، که حاصل از 
دریافت عمومی جامعه بوده و می تواند ضامن ایجاد تعلق 
در  ماندگاری شهر  و  ثبات  به  نهایت  در  افراد،  در  خاطر 
توسعه  با   .)Hague, 2005:6( شود  منجر  شهروند  ذهن 
مردم،  سکونت  و  زندگي  شیوه  تغییر  و  انساني  جوامع 
فضاها  کیفیت  به  برنامه ریزان  و  طراحان  معماران،  توجه 
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به  طراحي  نقش  و  افزایش یافته  شده  ساخته  محیط هاي  و 
عنوان ابزاري براي شکل دادن به محیط زندگي و پاسخگویي 
به توقعات و نیازهاي انسان اهمیت بیشتري یافته است و 
پژوهش هاي زیادي درباره چگونگي تأثیر مت قابل محیط یا 
فضاي ساخته شده بر ذهنیات و رفتارهاي انسان، انجام شده 
است. پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد که محیط عالوه 
بر عناصر کالبدي شامل پیام ها، معاني و رمزهایي است که 
مردم بر اساس نقش ها، توقعات، انگیزه ها و دیگر عوامل آن 
را رمزگشایي و درک و در مورد آن به قضاوت مي پردازند. 
حس کلي که پس از ادراک و قضاوت نسبت به محیط خاص 
در فرد به وجود مي آید »حس مکان« نامیده مي شود که عاملي 
مهم در هماهنگي فرد و محیط، باعث بهره برداري بهتر از 
محیط، رضایت استفاده کنندگان و در نهایت احساس تعلق 
آنها با محیط و تداوم حضور در آن می شود. حس مکان نه 
فقط باعث هماهنگي و کارکرد مناسب فضاي معماري و انسان 
است بلکه عاملي براي احساس امنیت، لذت و ادراک عاطفي 
افراد نیز مي  باشد و به هویت مندي افراد و احساس تعلق آنها 
به مکان کمک مي کند. حس مکان مفهوم مشخصي نیست 
که بتوان تعریف دقیقي براي آن ارائه داد، بلکه باید با آزمون 
روابط میان مکان و پایه هاي آن همراه باشد )Relf,1976(. از 
دیدگاه پدیدارشناختی، مهم ترین مفاهیم مرتبط در بیان حس 
مکان، تجربه مکان در بستر محیط ادراکی و شخصیت آن 
است. بنابراین حس مکان به معنای ویژگی های غیر مادی یا 
شخصیت مکان است که معنای نزدیک به روح مکان دارد 

)فالحت، 1385، ص 58(. پدیدارشناختي جغرافیا سنجیده و 
ارز یابي شود .معناي اصلي مکان فراتر از عملکردهایي است 
که مکان تأمین مي کند، باالتر از اجتماعي است که آن را 
اشغال مي کند و وراي تجارب مصنوعي و دنیوي مکان است. 
اگرچه همه این موارد جنبه هاي الزم مکان هستند، اما ماهیت 
مکان در تجربه، یعني از جهت التفات ناخودآگاهانه به مکان 
است که مکان را به مثابه مرکزي پرمحتوا و عمیق از هستي و 
وجود بشر، و این کیفیت خاص درون یک مکان  تعریف مي 
کند )Seamon,1996(. به عقیده او مکان از ترکیب اشیا طبیعي 
و انسان ساخت، فعالیت ها، عملکردها و معاني به وجود مي 
آید و تجربه آن مي تواند از یک اتاق تا یک قاره را در برگیرد. 
»فضای شهری« بستری است که حیات مدنی در آن جریان 
Tschu�(  می یابد، و رویدادها و حوادث در آن رخ می دهند
mi,1994: 153(؛ رویدادها و حوادثی که حیات مدنی را به 

حیات واقعه ای تبدیل کرده )حبیبی، 1378، ص 16( و سبب 
می شوند تا خاطره شکل بگیرد و ذهن محل انباشت خاطره ها 
شود. از آنجا که فضا عاملی مؤثر در متمایزساختن محیط از 
معماری است، به لحاظ کالبدی، محیطی با کاراکتر مشخص 
و متمایز می تواند در آفرینش حس مکان موفق تر باشد. لذا، 
دریافتن ارزش خاطره ای مشترک از طریق یادمان های گذشته 
و شناسایی عناصر گذشته و رشته خاطره ای آنها؛ میان سیمای 
کالبدی مکان های شهر و تبلور ساختارهای ذهنی ساکنان آن، 
 :1975 ,Stringer( رابطه ای مستقیم و قوی برقرار می کند

.)216

45vvv نمودار 2. فرایند دلبستگی به مکان؛ ماخذ: دانشپور و همکاران، 1388، ص
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 مکان5
در فرهنگ لغت دهخدا، واژه ی مکان جایگاه و جای بودن 
تعریف  استقرار  محل  واژه  این  معین،  لغت  فرهنگ  در  و 
گشته است. طبق تعریف فرهنگ لفت جغرافیای آکسفورد، 
واژه ی مکان به نقطه ای خاص در سطح زمین اشاره دارد 
که محلی قابل شناسایی برای موقعیتی است که ارزش های 
انسانی در آن، بستر شکل گیری و رشد یافته است )پورمند و 
دیگران، 1389، ص 82(.  عالوه بر تعاریف فیزیکی، مکان 
دارای بار معنایی و محتوایی است. چنانچه بهرام سرمست 
و محمد مهدی متوسلی )1389، ص 135( مکان را عنصر 
با شناخت مکان  انسان  آن می دانند.  اصلی هویت ساکنان 
می تواند به شناخت خود نائل شود )حبیبی، 1387، ص 39(.  
علی مدنی پور )1379، ص 32( مکان را بخشی از فضا و 
دارای بار ارزشی- معنایی می داند. وی همچنان معتقد است: 
مکان جایگاهی است فیزیکی با تمامی کیفیت های اجتماعی 
و مکانی اش که علیرغم پذیرا بودن تحول پیوسته، از کلیت 
مادی اش دفاع می کند و ارتباطات متقابلش را در لحظه ای 
بازگو می کند. زمانی که فضا در متن اجتماعی و  از زمان 
در فرآیند تولیدش در نظر گرفته شد، می تواند هویت های 
چندگانه داشته باشد و بدین سبب در شرایطی خاص استوار 

گردد )همان، ص 20(.

معماری مکان
پدیدارشناسی، معماری  با رویکرد  شولتز در نوشته هایش 
را هنر مکان توصیف می نماید )مدیری، 1387، ص 72(. 
وی خاصیت معاری را تبدیل جایی به مکان می داند و این 
دیدگاه  از  است.  محیط  بالقوه ی  محتوا  درآوردن  فعل  به 
انتزاعی  محل  یک  از  بیش  چیزی  مکان  پدیدارشناسانه، 
واقعی  چیزهای  و  اشیاء  از  که  است  کلیتی  مکان،  است؛ 
رنگ  و  بافت  شکل،  ماده،  مصالح،  دارای  و  شده  ساخته 
است. مجموعه ی این عناصر با هم کاراکتر محیطی مکان 
را تعریف می کنند )سرمست و توسلی، 1389، ص 135(. 
مکان زمینه ای برای فعالیت هاست و عمومًا دارای هویت 
و  متنوع  اجتماعی  عوامل  برگیرنده ی  در  و  بوده  شناختی 
دارای تاریخی است که گذشته، حال و آینده را به هم پیوند 

می دهند )پرتوی، 1382، ص 42(. 

حس مکان از دیدگاه روان شناسي محیطي
»هویت و دلبستگی به مکان« به عنوان یکی از راه های ارتباط 
بین انسان و مکان از طریق فرهنگ، سابقه تاریخی، خاطرات 

جمعی، نوع و ماهیت فناوری ساخت، عملکردها، نشانه ها، 
کالبدی  و  بصری  ویژگی های  و  شهری  نمادهای  و  فرم ها 
ادراک می گردد )امین زاده، 1389، ص 14(. عوامل مختلف 
کالبدی، معنایی، کارکردی در نقش شهر به عنوان بستری برای 
فعالیت ها و رفتارهای  برای  نیازها و ظرفی  به  پاسخگویی 
نقش  آن ها شاخص های بصری  بین  از  که  مؤثرند  ساکنین 
مهمی در کیفیت فضاهای شهری ایفا می کنند. عناصر بصری 
شهروندان  رفتار  روی  بر  که  می آورد  وجود  به  را  بستری 
تأثیر می گذارد و زمینه بروز رفتارهای اجتماعی خاصی را 
سبب  درنهایت  و  )Appleyard,1979,146(؛  می آورد  پدید 
بروز تعامالت، تعامل با محیط و تعامل با سایرین می گردد. 
بر  نشان می دهد که محیط عالوه  انجام شده  پژوهش های 
عناصر کالبدی، شامل »پیام ها1، معانی2 و رمزهایی«3 است 
که مردم بر اساس نقش ها، توقعات، انگیزه ها و دیگر عوامل 
آن را رمزگشایی و درک می کنند و در مورد آن به قضاوت 
می پردازند. این تعامالت نتایج قابل تأملی را در پی دارد که از 
آن جمله می توان به ایجاد خاطره، خلق معنی ودلبستگی به 
مکان اشاره نمود. در این میان نشانه های شهری، نقش مهمی 
در خلق معانی نزد شهروندان دارند. این عناصر می توانند به 
نمادی از توسعه شهری، پیشرفت، هویت )در مقیاس محلی 
و ملی( و یا نشان های برای معرفی تمامیت شهر تلقی شوند. 
این نمادها رابطه میان شکل و محتوا، دال و مدلول، معناکننده 
و معناشونده هستند و تغییر در آن ها ممکن و جایزنیست 
)حبیبی و مقصودی، 1386(.  این حس کلی که پس از ادراک 
و قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد به وجود می آید 
به عنوان عاملی مهم در  نامیده می شود که  »حس مکان«4 
هماهنگی فرد و محیط باعث بهره برداری بهتر از محیط، 
رضایت استفاده کنندگان و درنهایت احساس تعلق آنها به 
محیط و تداوم حضور در آن می شود. حس مکان، به معنای 
ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه 
آنها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی 
با محیط قرار می دهد به طوری که فهم و احساسات فرد با 
زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. این 
حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با 
خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می شود. 
حس مکان عالوه بر اینکه باعث احساس راحتی از یک محیط 
می شود، از مفاهیم فرهنگی موردنظر مردم، روابط اجتماعی و 
فرهنگی جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده و باعث 
یادآوری تجارب گذشته و دست یابی به هویت برای، افراد 

می شود )فالحت، 1385، صص 66-57(. 
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و  »حس  واژه  دو  ترکیب  از  مکان«  »حس  اصطالح 
لغات  فرهنگ  واژه »حس« در  است.  مکان« تشکیل شده 
حواس  از  یکي  »نخست  دارد:  اصلي  معناي  سه  آکسفورد 
روان شناسي  در  که  محبت  و  عاطفه  احساس،  دوم  گانه؛  پنج 
از  بعد  که  قضاوتي  یعني  گفته مي  شود  ذهني  تصویر  به درک 
ادراک معناي شئ نسبت به خود شئ در فرد به وجود مي آید که 
مي تواند خوب، جذاب یا بد باشد؛ سوم، توانایي در قضاوت درباره 
یک چیز انتزاعي مثل معناي حس در اصطالح حس جهت یابي 
توانایي  یا  مسیر  کردن  پیدا  در  فرد  یک  توانایي  مفهوم  به  که 
به  نهایت حس  و در  انسان است  به  دادن خود  نشان  مسیر در 
معناي شناخت تام یا کلي یک شئ توسط انسان مي باشد«. اما 
واژه حس در این اصطالح بیشتر به مفهوم عاطفه، محبت، 
قضاوت و تجربه کلي مکان یا توانایي فضا در ایجاد حس 
خاص یا تعلق در افراد است. ازدیدگاه روان شناسي محیطي 
انسانها به تجربه حسي، عاطفي و معنوي خاص نسبت به 
محیط زندگي نیاز دارند. این نیازها از طریق تعامل صمیمي 
و نوعي همذات پنداري با مکاني که در آن سکونت دارد 
همذات پنداري،  و  صمیمي  تعامل  این  است.  تحقق  قابل 
از نظر شولتز حس  نامیده مي شود.  »روح یا حس مکان« 
مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات 
کم و بیش آگاهانه از محیط خود است که شخص را در 
ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد به طوری که فهم و 
یک  و  پیوند خورده  محیط  معنایی  زمینه  با  فرد  احساس 
تبدیل  موجب  که  است  عاملی  این حس  می شود.  پارچه 
رفتاری ویژه  با خصوصیات حسی و  به مکانی  یک فضا 

فرآیندنوع پیوندرابطه با مکان

از تاریخی و خانوادگیبیوگرافی مشخصه ای  به  را  مکان  مکان،  یک  در  کردن  زندگی  و  شدن  متولد 
تاریخچه شخصی فرد تبدیل می کند، با مرور زمان گسترش می یابد.

حس تعلق، به جای این که ایجاد شود، به سادگی احساس می شود توصیف هیجانی، ناملموسروحی، روانی
آن دشوار و اغلب غیر منتظره است.

زندگی بر اساس رهنمودهای اخالقي که می تواند مذهبی و  غیر مذهبی اخالقی و وجدانیایدئولوژیکی
باشدف در مورد مسئولیت انسان نسبت به مکان

کسب اطالعات در مورد یک مکان از طریق داستان ها، شامل اسطوره ها، افسانه ایروایی
شجره نامه های خانوادگی، شرح وقایع سیاسی و افسانه ای

شناختی )براساس انتخاب و انطباقی
مطلوبیت(

در  ترجیحات  مطلوب  ویژگی های  از  لیستی  مبنای  بر  مکان  انتخاب یک 
مورد سبک زندگی، مقایسه مکان های واقعی با مکان ایده آل

یا مادیوابسته دیگر  شخص  به  وابستگی  و  انتخاب  وجود  واسطه  به  شدن  محدود 
فرصت اقتصادی

2011:3,Cross :جدول 1. پیوند بین انسان ومکان در زمینه های متفاوت ارتباط با مکان. مأخذ

نمودار 3. سطوح مختلف حس مکان؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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اینکه  افرادی خاص می گردد. حس مکان عالوه  بر  برای 
مفاهیم  از  از یک محیط می شود  راحتی  احساس  موجب 
فرهنگی مورد نظر مردم، روابط اجتماعی فرهنگی جامعه 
یادآوری  باعث  و  کرده  حمایت  مشخص  مکان  یک  در 
تجارب گذشته و دست یابی به هویت برای افراد می شود 
شکل  تئوری  کتاب  در  لینچ   .)Norberg�Schulz, 1975(

با  فضا  عناصر  بین  رابطه  حاصل  را  مکان  معنای  شهر، 
تعریف  این  در  می داند.  مشاهده گر  ذهنی  ساختارهای 
محیط  که  است  عواملی  فضا،  اجزای  و  عناصر  از  منظور 
در  ذهنی  الگوهای  می شود.  تعریف  آنها  به وسیله  کالبدی 
تعریف لینچ دربرگیرنده تمام مفاهیم و ارزشهایی است که 
شامل فرهنگ، منش، موقعیت، تجربه و ... استفاده کنندگان 
هویت  مفهوم  معادل  را  مکان  معنای  وی  است.  فضا  از 
که  یعنی حدی  هویت  که  است  معتقد  و  می کند  تعریف 
از  متمایز  مکانی  عنوان  به  را  مکان  می تواند یک  شخص 
که  به طوری  نماید،  بازشناسی  یا  و  شناخته  مکان ها  سایر 
شخصیتی مشخص، بی نظیر و حداقل مخصوص به خود 

را دارا باشد )Lynch, 1984( )جدول 2(
نخست  درجه  در  فضاهای همگانی  شکل گیری 
بازتاب  ساختمانی  هر  زیرا  است؛  اجتماعی  زاده فرهنگ 
 .)40 ص   ،1379 )جباری،  می باشد  آن  ساکنان  ذهنی 
دارای  فراوان  مکانی  ـ  زمانی  فواصل  با  اسالمی  هنرهای 
همانا  آن  که  است  وحدتی جدایی ناپذیر  و  واحد  روحی 
روح پایداری در خلق بناهاست )مرصوصی، 1389، ص 
با  متفاوت  ایرانی،  تاریخی  شهری  فضاهای  لذا   .)125
فرم هایی که امروزه بر این فضاها در کشور ما حاکم اند،؛ 
رشد  مي یابند،  ظهور  ایراني  شهر  دل  در  تاریخ،  بستر  در 

ثبات  به  مي کنند، متحول مي شوند، در هم درمي آمیزند و 
که  است  کاتالیزوري  مکان  رواني حس  نظر  از  مي رسند. 
باعث تبدیل شدن یک محیط به یک مکان مي شود، روند 
تجربه عمیق مکان نه به عنوان یک شئ بلکه به عنوان یک 
در  پي  متقابل  انطباقهاي  از  بعد  که  است  زنده  اُرگانیسم 
مکان ها  و  افراد  بین  روابط  این رو  از  مي شود،  محقق  پي 
نیازمند ثباتي خاص است. محیط این ویژگي ها را از طریق 
ترکیب نظم طبیعي و بشري کسب مي کند. در رشته هاي 
انسان شناسي  و  شناسي  جامعه  روانشناسي،  مانند  علمي 
اصطالحات تعلق به مکان، تعلق به اجتماع، ساختار عاطفه 
و معنا و تجربه، مهم ترین مباحث مطرح شده درباره حس 
مکان هستند. تعلق مکاني به این معنا است که مردم خود 
را به واسطه مکاني که در آن به دنیا آمده و رشد کرده اند، 
مکان  کلي حس  طور  به  که  ارتباط  .این  مي کنند  تعریف 
نامیده مي شود مردم را به گونه اي عمیق و ماندگار تحت 
انسان  تأثیر قرار مي دهد و خاطره مکان هویت و قدرت 
را تقویت مي نماید. در واقع احساس تعلق و دلبستگي به 
مکان سطح باالتري از حس مکان است که در هر موقعیت 
در  انسان  حضور  تداوم  و  مندي  بهره  منظور  به  فضا  و 
مکان نقش تعیین کننده اي مي یابد. این حس به گونه اي به 
پیوند فرد با مکان منجر مي شود که انسان خود راجزئي 
از نشانه ها،  بر اساس تجربه هاي خود  از مکان مي داند و 
معاني، عملکردها، شخصیت و نقشي براي مکان در ذهن 
.این نقش نزد او منحصر به فرد و  خود متصور مي سازد 
قابل  و  مهم  او  براي  مکان  نتیجه  در  و  مي باشد  متفاوت 

احترام می شود.

عناصر خاطره ساز در 
مکان

معیار سنجشمولفه های شکل دهنده

کالبد مکان
بافت، بستر طبیعی شکل  در  موثر  طبیعی  عناصر  طبیعی،  نشانه های 

دیدهای ویژه، شرایط اقلیمی

منظر شهری، بافت، عناصر نشانه ای، نقاط مکث و تاکیدبستر انسان ساخت

فعالیت و رویداد در 
مکان

مذهبی،  سیاسی،  فرهنگی،  فعالیت 
اجتماعی، تفریحی و روزمره زندگی

حرکت،  عامل  ویژه،  و  مذهبی  مراسم  جشن ها،  و  اعیاد 
تعامالت چهره به چهره، گذران اوقات، تعامالت جمعی

هویت و حس تعلقمعنای مکان
هم خوانی تصویر ذهنی افراد با وضع موجود مکان، تداوم 

تاریخی ادراکات فضا در بستر زمان

تاریخچه خاص آن مکان و نام مکانتداعی معانی

جدول 2. ارزیابی عناصر خاطره ساز در مکان؛ مأخذ: اسمعیلیان، 1390، ص 186.
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سطوح حس مکان
همان گونه که بررسي ها نشان داد حس مکان سطوح مختلف 
دارد، »هیومن« پنج گونه حس مکان را معرفي کرده است که 
مکان  ناخودآگاه،  ریشه داري  عقیدتي،  ریشه داري  از  عبارت 
 .)Hummon,1992( نسبي، بیگانگي با مکان و بي مکاني است
»جنیفرکراس« نیز به تبعیت از هیومن حس مکان را ترکیبي از 
رابطه با مکان و حس حضور در اجتماع تعریف مي کند. او رابطه 
با مکان را به صورت زندگي نامه اي معنوي، عقیدتي، روایتي، 
مادي و وابستگي دسته بندي مي کندکه با عواملي مانند هویت، 
درونیت و رضایتمندي پنج سطح مختلف از حس مکان یعني 
ریشه داري منسجم، ریشه داري نامنسجم، بیگانگي با مکان، 
بي مکاني نسبي و بي مکاني مطلق ایجاد مي کند؛ و براي حس 
مکان سه مرحله اصلي تعلق مکان، دلبستگي به مکان و تعهد به 
مکان را با هفت سطح تعیین مي کند )Cross,2001(. این سطوح 
از حس مکان، کاربرد فرایند حس مکان را نشان مي دهند که 
از بي تفاوتي تا حس فداکاري نسبت به مکان ر ا به ترتیب زیر 

:)Shamai,1991( شامل مي شود
بي تفاوتي نسبت به مکان: این سطح معموالً در ادبیات . 1

حس مکان مورد توجه واقع نمي شود ولي مي تواند در 
سنجش حس مکان مورد استفاده قرار گیرد.

آگاهي از قرارگیري در یک مکان: این سطح هنگامي . 2
است که فرد مي داند که در یک مکان متمایز زندگي 
مي کند و نمادهاي آن مکان را تشخیص مي دهد ولي 
هیچ احساسي که او را به مکان متصل کند، وجود 
ندارد. در این حالت فرد ممکن است بداند که در یک 
مکان مستقر است ولي نمي داند که بخشي از آن مکان 
است. در این سطح آگاهي از مکان فراتر از یک آدرس 

یا موقعیت نیست.
تعلق به مکان: دراین سطح فرد نه تنها از نام و نمادهاي . 3

مکان آگاه است، بلکه با مکان احساس بودن و تقدیر 
مشترک داشتن نیز دارد، دراین حالت نمادهاي مکان 
محترم و آن چه براي مکان رخ مي دهد، براي فرد نیز 

مهم است.
دلبستگي به مکان: در این سطح فرد ارتباط عاطفي . 4

پیچیده با مکان دارد. مکان براي او معنا دارد و مکان 
محور فردیت است و تجارب جمعي و هویت فرد در 
ترکیب با معاني و نمادها به مکان شخصیت مي دهد، 
در این حالت بر منحصر به فرد بودن مکان و تفاوت آن 

با دیگر مکانها تأکید مي شود.
نشان دهنده . 5 این سطح  اهداف مکان:  با  یکي شدن 

درآمیختگي و پیوستگي فرد با نیازهاي مکان است. در 
این حالت فرد اهداف مکان را تشخیص داده، با آنها 
منطبق شده و از آنها پیروي مي کند؛ در فرد شور، عشق، 
حمایت و از خود گذشتگي نسبت به مکان وجود دارد.

حضور در مکان: این سطح به نقش فعال فرد در اجتماع . 6
که علت آن تعهد به مکان است، توجه دارد. در مقابل 
تمامي سطوح قبل که مبناي نظري داشتند، این سطح و 
سطح بعدي از رفتارهاي واقعي افراد برداشت مي شود. 
فرد معموالً این سطح را به طور ضمني با سرمایه گذاري 

منابع انساني مثل زمان، پول و غیره نشان مي دهد.
فداکاري  براي مکان: این سطح باالترین سطح حس . 7

مکان است و فرد عمیق ترین تعهد را نسبت به مکان 
گرایشات،  جهت  در  زیادي  فداکاري هاي  و  دارد 
ارزش ها، آزادي ها و رفاه در موقعیت هاي مختلف از 
خود نشان مي دهد. در این سطح آمادگي براي رها 
کردن عالیق فردي و جمعي به خاطر عالیق بزرگتر 

نسبت به مکان وجود دارد.

نمودار 4. رابطه حس مکان و عوامل موثر بر آن: فعالیتها، معانی، ویژگیهای کالبدی؛ ماخذ: فالحت، 1385:63.
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نمودار 5. رابطه روان شناسی محیطی با حس مکان و حس تعلق خاطر به مکان، ماخذ: نگارندگان.

نمودار 6. مدل مفهومي حس مکان؛ ماخذ: دانش پایه و دیگران، 1395، ص 121.
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عوامل شکل دهنده حس مکان
و  مختلف  دیدگاه هاي  در  مکان  مفهوم حس  به  توجه  با 
سطوح مختلف حس مکان، عوامل شکل دهنده حس مکان 
را مي توان در دو گروه عوامل شناختي و کالبدي به صورت 

زیر بیان کرد.

عوامل ادراكي و شناختي
حس مکان ترکیبي است پیچیده از معاني، نمادها وکیفیت 
هایي که شخص یا گروه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه 
shamai,Ding�(  از فضا یا منطقه اي خاص ادراک مي کنند
enmans in ,1991(؛ و معاني و مفاهیمي که پس از ادراک 

نمودار 8. انطباق مدلهای استیل و کانتر در ارتباط با عوامل موثر در حس مکان، ماخذ: حیدری و دیگران، 1393، ص 17.

جدول 4. معیارهاي سنجش حس مکان؛ ماخذ: نگارنده بر اساس یافته هاي تحقیق.
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مكان توسط فرد رمزگشايي مي شود از عوامل ايجاد حس 
مكان هستند. در اين صورت حس مكان تنها به معناي يك 
حس يا عاطفه يا هرگونه رابطه با مكاني خاص نيست، بلكه 
نظام و ساختاري شناختي است كه فرد با آن به موضوعات، 
اشخاص، اشيا و مفاهيم يك مكان احساس تعلق پيدا مي 
به زندگي در  قادر  افراد بدون حس مكان  اين رو  .از  كند 
محيطي خاص نيستند؛ چرا كه حس مكان توانمندي فضا 
يا مكان در ايجاد حسي خاص نسبت به كليت مكان است 
و با اين حس، مكان رابطه فرد با تمامي مفاهيم، اشخاص 
و ساير موضوعات موجود در آن مكان را تأمين مي كند. 
به اين ترتيب مكان ها در افراد مختلف حس هاي متفاوتي 
ايجاد مي كنند و نقش شخصيت و تجارب گذشته انسانها 
در دريافت اين حس مؤثر است. فضايي كه در فرد حس 
نيست و  او فضا  براي  ايجاد مي كند. ديگر  تعلق  مكان و 
تبديل به يك مكان مي شود. در اين صورت مكان كليتي 
با آن مي  را  اتفاقات  فعاليت ها و  تمام  مي شود كه مردم 
شناسند، مثاًل مردم وقتي كه به مسجدي وارد مي شوند با 
مكان مسجد مواجه مي شوند نه با اشكال مجرد، مردم، نماز 
و فضا و همين توانمندي مكان است كه در وراي اجزا و 

فعاليتها موجب احساس تعلق به مكان مسجد می شود.

عوامل كالبدي
در  مؤثر  كالبدي  عوامل  ترين  مهم  استيل«  »فريتز  نظر  از 

محصوريت،  درجه  مكان،  اندازه  مكان،  حس  و  ادراك 
تضاد، مقياس، تناسب، مقياس انساني، فاصله، بافت، رنگ، 
بو، صدا و تنوع بصري است او همچنين خصوصياتي نظير 
هويت، تاريخ، تخيل و توهم، راز و رمز، لذت، شگفتي، 
امنيت، سرزندگي، شور و خاطره را موجب برقراري رابطه 
متمركز با مكان مي داند. از نظر »سالواسن« حس مكان از 
تعامل سه عنصر موقعيت، منظر و درهم تنيدگي فردي به 
وجود مي آيد كه هر كدام ازآنها به تنهايي براي خلق حس 
بي حوصلگي،  چون  مختلفي  عوامل  نيست.  كافي  مكان 
تهديدي  ديجيتالي  عصر  ظهور  و  ساختمان ها  يكنواختي 
مي آيند شخصيت  به حساب  مكان  او حس  نظر  از  براي 
كالبدي، مالكيت، اصالت، ساكنين و وسايل رفاهي، طبيعت 
مانند آب، گياهان، آسمان، خورشيد و فضاهاي خصوصي 
و جمعي؛ اجزاي تشكيل دهنده مكان هستند كه در خلق 
بررسي ها  بنابراين   .)Salvesen,2002( مؤثرند  مكان  حس 
نشان مي دهد ويژگي هاي كالبدي محيط با ايجاد معاني و 
تأمين فعاليتهاي خاص، در ايجاد حس مكان مؤثر است. 
تأمين فعاليت ها از فضا با رضايتمندي از ويژگي هاي متغير 
محيط مانند دما، صدا و امكان انجام فعاليت هاي فردي و 
تعامالت اجتماعي توسط عناصر ايستاي محيط مانند ابعاد، 
تناسبات و فرم ها به وجود مي   آيد. شناخت و عاطفه نسبت 
و  فرمي  شناختي  زيبايي  نمادها،  معاني،  درك  با  فضا  به 

معنايي فضا و هويت مندي با آن حاصل ميشود.

جدول 5. برخی انگاره های كالبدی مكان )فضايی، ريخت شناسانه، زمينه ای، بصری، هنری و منظر شهری(

معيار طراحی شهریپندارهسالانگاره پرداز

برنامه ريزی شهر هماهنگ 1
بناهای 1889كاميلو زيتهبا بن مايه های هنری ساختمان ها،  ميدان ها،  خيابان ها،  شبكه 

ريخت شناسانهيادبود

در 2 شهری  برنامه ريزی 
بصرینمای خيابان و نحوۀ آميختگی و نشانۀ بصری آن1909ريموند آنوينعمل

زمينه ایزمينه گرايی در برنامه ريزی روستايی1946توماس شارپآناتومی روستا3

فضايیفرآيند دستيابی به كيفيت حسی از بعد فضايی1976كوين لينچمديريت حس منطقه4

درك 1961گوردن كالنمنظر شهر5 در  زمينه ها  ديگر  بر  بصری  درك  برتری 
بصریشهر و مكان

ريخت شناسانهريخت شناسی 273 الگو از مقياس ريز تا كالن1977كريستوفرالكساندريك زبان الگو6

ريخت شناسانهگونه بندی فضاهای كالبدی شهر1979راب كريرفضای شهری7

چشم انداز شهری، توسعه 8
ريخت شناسی شهر بر اساس مديريت شهری در 1981وايت هندو مديريت تاريخی

ريخت شناسانهطی دوران
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معرفی نمونه موردی
در  شده  شناخته  نمونه های  از  يكی  نو  شوشتر  شهرك 
ديبا  كامران  توسط  ايران محسوب می شود كه  شهرسازی 
طراحی و اجرا شده است. اين شهرك درسال 1362 جايزه 
معماری آقاخان را دريافت كرد و در سال  1377)2000م( 
به  قرن  شاخص  شهرسازی  و  معماری  آثار  نمايشگاه  در 
اش  دوره  هم  معماران  نگاه  كه  زمانی  در  درآمد.  نمايش 
به  ديبا  كامران  بود،  معطوف  غرب  و  مدرن  معماری  به 

ارزش های معماری پايدار و فرهنگ و سنت ايرانی توجه 
انسانی بوده كه  داشت. و به گفته خود به دنبال معماری 
در اين پروژه به اين امر دست يافته است. او در اين پروژه 
از تكنولوژی  با بهره گيری  سعی داشت معماری سنتی را 
جديد به معماری مدرن پيوند دهد كه می توان گفت در اين 
امر موفق بوده و طراحی او به خوبی با فرهنگ و تاريخ و 

سنت گره خورده است.
 

معيار طراحی شهریپندارهسالانگاره پرداز

1991جو گروشهر لبه9
همۀ  دارای  نوين  زيست گاه های  آمدن  پديد 
به  كه  بزرگ  شهرهای  كنارۀ  در  كاربری ها 

آزادراه ها وابسته اند.
فضايی

مردم 10 شهرهای  ساخت 
موفقيت مديريت و حفظ شهرها در گروی زمينه 1992فرانسيس تيبالدزمدار

زمينه ایگرايی و مردم مداری

طراحی شهری )آذين ها و 11
تنديس، 1995كليف ماتينآرايه ها( نشانه،  بام،  آسمان،  خط  چهارراه،  نما، 

بصریاثاثيه، رنگ

12
شهر  كالبدی  مطالعات 
و  بصری  )ازنظر  تهران 

زيبايی شناسی(
1996منوچهر مزينی

تنديس(؛  نيمرخ،  آسمان،  خط  )ورودی،  پيكر 
سيما )نشانه، لبه، گره، كوی(؛ چهره )فضا، نما، 

اثاثيه(
بصری

13

كالن شهر پسين و به سوی 
شهرسازی  بن مايه های 
اليزابت  دوآنی،  )آندرس 
بازنگری  زيبرك(  پالتر 
اليزابت  طراحی: 

پالترزيبرك

كلتورپ،  )پيتر 
دوآنی،  آندره 
بت  ا ليز ا

پالترزيبرك(

1992
1993
1994

ريخت شناسانهتوجه به جنبه های كالبدی و عرصۀ عمومی شهر

يك 14 است:  ماشين  فضا 
نگاه نوين ساختاری و تحليلی به فضا و تعميم 1996بيل هيليرنظريۀ ساختاری معماری

ريخت شناسانهآن به علوم انسانی مرتبط

طراحی شهر: به سوی يك 15
1999هيلدبرند فریشكل شهری پايدارتر

گرفتن  نظر  در  و  گالسگو  شهر  فضايی  تحليل 
جنبه های اجتماعی، اقتصادی، محيطی و كالبدی 

در شكل گيری فضای شهری پايدار
فضايی
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در دهه 1970 با افزایش قیمت نفت، حجم بی شماری 
از فعالیت های اقتصادی در منطقه خلیج فارس و ایران شکل 
گرفت. شهر جدید شوشتر پروژه ای بود که تحت تأثیر این 
صنعت  و  کشت  کارخانه  کارگران  اسکان  برای  و  فرایند 
 daz مشاورین  شرکت  به  پروژه  گرفته شد.  درنظر  کارون 
واگذار شد )شایان ذکر است در آن هنگام خط مشی واحدی 
نداشت(.  وجود  ایران  در  جدید  شهرهای  خصوص  در 
کامران دیبا می گوید: »من از نسل دوم تحصیل کردگان در غرب 
هستم که سوغات تحصیلشان را با خود به ایران آوردند. آنچه ما 
به ارمغان آوردیم، مدرنیسم بود. منظور من از مدرنیسم جنبه های 
فیزیکی آن نیست، بلکه عمدتاً جنبه های روانشناختی، ارزش های 
مجموعه  اما  دارم.  مدنظر  را  غرب  بر  حاکم  ایده های  و  انسانی 
پیش گفته برای آوردن اندیشه ها و ارزش های دنیای بیگانه به داخل 
کشور کافی نبود. دغدغه و نیاز اصلی ما عبارت بود از یادگیری از 
سنت ها و ناهنجارها و ارزش های فرهنگ خودمان و کشف دوباره 
جامعه ایرانی و ادغام اندیشه غربی با فرهنگ ملی و محلی«. دیبا 
پروژه را به شکل ساخت و ساز افقی پرتراکم به اجرا در 

آورد. از ساخت آپارتمان های چند طبقه پرهیز شد و شهر 
هویت شهرهای افقی را گرفت.

آخرین کار دیبا درسالهای اقامت در ایران طرح شهرک 
شوشتر نو بود که سرانجام دیبا را به آرزوی دیرین طراحی 
ایده های  درآن  توانست  او  و  رساند  شهرسازی  و  شهری 
طرح های  در  گریخته  و  جسته  که  را،  خود  شهرسازی 
معماری اش نمود کرده بود، به اجرا درآورد. به اصرار دیبا 
محل احداث شهرک شوشتر نو ازوسط صحرا به مجاورت 
شوشتر منتقل شد، چرا که می خواست شهرک نو به نوعی 
ادامه و گسترش شهر موجود باشد. برای طراحی این شهرک 
از جمله  تمام جزئیات،  بر  و  داد  سازمان  را  بزرگی  گروه 
نامگذاری معابراز قبیل شیرین و فرهاد و بلوار وصال، خود 
را  نیافت طرح شهرک  دیبا فرصت  متاسفانه  کرد.  مداخله 
همان طورکه میخواست به اتمام برساند. چرا که معتقد بود 
در کشورهای در حال رشد، نقش معمار با تحویل ساختمانبه 
اتمام نمی رسد و گاه روش استفاده از ساختمان هم ممکن 

است محتاج مداخله مستقیم معمار سازنده باشد.

جدول 1-3- شاخص ها و معیارهای پیشنهادی در طراحی محالت ایرانی - اسالمی بر پایه اصول نوشهرگرایی
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كیفیت فضای شهری در شوشتر نو
عمومًا اینگونه می پندارند که در طراحی یک شهر یا شهرک 
 ... خودروها،  پارکینگها،  ساختمانها،  از  زیستی  مکان های 
مهم ترند. در دهه های گذشته در دوران مدرنیسم در سراسر 
دنیا اکثر فعالیت های مربوط به طراحی و ساخت مکان های 
زیستی در قالب شهرک، معطوف به ساخت عناصر منفرد 
یعنی ساختمانها بوده است.طراحان معموال به مجموعه ای 
ما  مرور  و  عبور  مسیرهای  که  می اندیشند  ساختمانها  از 
که  مجزا  عناصر  از  ای  مجموعه  می گیرد.  آنها شکل  بین 
حالیکه  در  دهد.  نمی  تشکیل  را  واحدی  و  منسجم  کل 
از  تغییر کرده و توجه بیش  امروزه نظریه های شهرسازی 
واحد  کل  به  و  اند  گذاشته  کنار  را  منفرد  عناصر  به  حد 
عنوان یک شهر  به  نو  مبانی طراحی شوشتر  می اندیشند. 
هدف  حقیقت  در  است.  برده  بهره  تفکر  این  از  معاصر 
اصلی طراح، تعریف عناصر و فضاهای معماری در انسجام 
با فضاهای عمومی )میادین( و شبکه های دسترسی عمومی 
همسایگی  واحدهای  قالب  در  مسکونی  منازل  است. 
استفاده  تفکیک  به  معابر  و  میادین  و  اند  شده  تعریف 
ها،  ساباط  گیاهی،  پوشش های  با  سواره(  یا  )پیاده  کننده 
شده  هویت گذاری  ویژه  اسامی  و  خاص  کفسازی های 
شهری  نماهای  وحدت  حس  ایجاد  منظور  به  حتی  اند. 
نیز منسجم و یکپارچه با مصالح محدود به آجر و سیمان 
به فضاهای اطراف  ادراک مخاطب نسبت  تا  ساخته شده 
نوعی  به  مجموعه  و وحدت  انسجام  گیرد.  بهتر صورت 
در کیفیت ادراک فضاهای شهری تاثیرگذار است و رابطه 
ای خاص و هماهنگ ما بین اجزا برقرار می کند وحدت با 
توجه به کثرت تصور و کثرت با هدف غائی وحدت دو 
مفهوم مکمل یکدیگرند که هم در طراحی ساختار فضاهای 
توجه شده  آن  به  بخوبی  نماها  طراحی  در  هم  و  شهری 
اجزا مجموعه  تمامی  ناخودآگاه  بطور  ای که  است.بگونه 
در ذهن هر شهروندی، در یک کل واحد متصور می شود. 
فضایی  ارزش  که  هایی خلق می شود  مکان  ترتیب  بدین 
آنها از پاسخ گویی به عملکرد مهمتر است. در واقع طراح 
بهره  عملکردها  از  مطلوب  شهری  فضای  خلق  بهانه  به 
فضاها  کمی  ابعاد  از  فضایی  کیفیت های  که  می گیرد چرا 

مهمترند.

پیامدهای ظهور تکنولوژی
دارای  ایران  قدیمی  و  سنتی  محیط های  و  شهرها  اغلب 
ساختمانی  بلوکهای  که  هستند  فشرده ای  و  متراکم  بافت 

باز در میان  طرح کلی آن را بوجود آورده اند و فضاهای 
قرن  تحوالت  پی  در  شهرها  بیشتر  ولی  پراکنده اند.  آنها 
بیستم و حضور ماشین و احداث خیابانهای عریض جهت 
عبور و مرور، الگوی سنتی خیابانهایشان را از دست داده 
و جای آن را به اتوبانها و ماشینها داده اند.طراح شوشتر نو 
در طراحی ساختار شهرک از شهرهای قدیم منطقه یعنی 
شبکه های  چنانچه  است.  گرفته  الگو  دزفول  و  شوشتر 
عبور ماشین و پیاده مجزا طراحی شده و فضاهای عمومی 
اند. شده  تعریف  انسانی  فعالیت های  مقیاس  به  توجه  با 
صورت  معاصر  زمان  در  شهرک  این  طراحی  که  هرچند 
گرفته و متناسب با نیازهای امروز بشر متمدن می باشد و 
با توجه به تکنولوژی حمل و نقل صورت پذیرفته است، 
اما باز هم شاهد تغییراتی مشابه تغییرات قرن بیستم در این 
محیط زیستی ارزشمند هستیم. بسیاری از معابر عبور پیاده 
به علت عبور ماشین آسیب دیده، کفسازی ها تخریب شده 
از مسیر های  برخی  اند،  آسفالت شده  برخی قسمت ها  و 
احداث  شخصی  پارکینگ های  تا  اند  شده  مسدود  عبور 
شود. آنچنان باارزش و قابل احترام با ماشین رفتار می شود 
و  کیفی  نیازهای  تمام  با  آدم  وجود  و  حضور  گویی  که 
کمی به زیر سوال رفته است. آنچه در اولویت قرار دارد 
ماشین و مکان پارک آن است. آنقدر این وسیله تاثیرگذار 
وارد زندگی مردم شده است که آنان وجود پارکینگ های 
ترجیح  عمومی  باز  محیط های  داشتن  بر  را  شخصی 
می دهند. در شهرک شوشتر نو فضاهای شهری با هویت 
بومی منطقه، تعریف و ساخته شده اند و تعلق خاطری در 
مردم بوجود می آورند که موجب می شود هر فرد خود را 
وابسته به آن مکان احساس کند چرا که مردم به فضاهای 
یک  از  مختلف  افراد  دارند.ادراک  نیاز  دار  شهری هویت 
هویت  با  حسی  ارتباط  برقراری  اما  است  متفاوت  مکان 
فضا امری اجتناب ناپذیر است که بصورت کامال طبیعی و 
تا خودآگاه صورت می پذیرد.آنچه که امروز با آن مواجهیم 
که  است  ساکنین  تصرف های  و  دخل  و  بسیار  تغییرات 
حاصل  دیگر  برخی  و  هاست  فرسودگی  از  ناشی  برخی 
بحران  باعث  که  تغییراتی  است،  امروز  جدید  نیازهای 
هویت فضاهای شهری شده و انسجام و وحدت مجموعه 
به  را  عابر  مفهوم  با  انسان  معنای حضور  برده،  بین  از  را 
زیر سوال برده و عرصه های عمومی را به فضاهای باز بال 

استفاده تبدیل نموده است.
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نتیجه گیری و جمعبندي
آنچه یک فضا را به یک مکان ارتقاء می دهد آمیخته شدن 
زمان  طول  در  که  است  عمیق  مفاهیم  و  معانی  با  آن 
معانی  حاصل  مکان  پس  می کند.  پیدا  ژرفا  و  گسترش 
است که در طول زمان و با ادراک محیط به دست می آید. 
انسانی  ادراک  از  باید گفت شکل گیری معنای ناشی  البته 
ناآگاهانه  بعد  به  در بستر زمان، مساله ای است که عمدتًا 
دارد  داللت  افراد  تجربه  خاموش  الیه های  در  ادراکی  و 
تعبیر  تعلق  وابستگی و حس  به  آن  از  در روان شناسی  و 
می شود که حسی توام با عاطفه در مکان است. مکان در 
مختلف  الیه های  و  می شود  تجربه  ریشه دار  این صورت 
اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. مکان دربرگیرنده 
الیه های اجتماعی و فیزیکی محیط است، اما حس تعلق، 
الیه های ادراک، مفاهیم و تجربیات مکان را شرح می دهد. 
فعالیتها و شکل کالبدی موجود در مکان بر حس وابستگی 
ارتباطات فرهنگی و  از سوی دیگر  تاثیر می گذارد،  افراد 
وابستگی  بر  نیز  شخصی  مفاهیم  و  خاطرات  اجتماعی، 
رابطه  مکانی  تعلق  است.  موثر  مکان  به  تعلق  احساس  و 
هم پیوندی بین انسان و محیط است. حس مکان به معنای 
ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه 
آنها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی 
با محیط قرار می دهد به طوری که فهم و احساس فرد با 
زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می گردد. این 
مکانی  به  فضا  یک  تبدیل  موجب  که  است  عاملی  حس 
خاص  افراد  برای  ویژه  رفتاری  و  حسی  خصوصیات  با 
مکان  حس  تعاریف  از  حاصل  برداشت کلي  می گردد. 
نشان مي دهد که حس مکان حاصل ارتباط دروني انسان، 
تصورات ذهني او و ویژگي هاي محیطي است. این مفهوم 

خاطره،  همچون  ذهني  تجربه هاي  در  ریشه  یک سو  از 
سوي  از  و  دارد  غیره  و  اجتماع  فرهنگ،  تاریخ،  سنت، 
مانند  محیط  در  بیروني  و  عیني  زمینه هایي  از  متأثر  دیگر 
طرح، منظره، بو و صدا است که نشان مي دهد. حس مکان 
مفهومي پیچیده از احساسات و دلبستگي انسان نسبت به 
محیط است که در اثر انطباق و استفاده انسان از مکان به 
ارتباط و تجارب  وجود مي آید، عالوه بر این چگونگي 
چون  دیگري  .عوامل  مؤثرند  مکان  حس  در  نیز  قبلي 
با مکان و ویژگي هاي فردي  رابطه  انتخاب و  چگونگي 
بر  گذار  تأثیر  عوامل  از  نیز  استفاده کنندگان  اجتماعي  و 
حس مکان هستند. عوامل مؤثر بر حس مکان را مي توان با 
مدل فوق نشان داد. براساس این مدل، ویژگي هاي کالبدي 
مکان با تأثیر گذاري بر فعالیت ها و تعامالت اجتماعي و 
استفاده  مکان  بر حس  مکان  مفاهیم  و  معاني  غني سازي 
کنندگان اثر گذاشته و این اثر براي درک شدن، به زمینه اي 
فرهنگي  اجتماعي نیاز دارد. تاثیرپذیری از الگوی معماری 
اقلیمی،  محدودیت های  از  شکل پذیری  ایران،  سنتی 
خوزستان،  منطقه  بومی  فنی-  ویژگی های  از  بهره گیری 
داد.  شکل  را  سکونتی  الگوهای  و  شهری  طراحی  مبانی 
استفاده از الگوهای بومی در طراحی بافت شهری، معماری 
از  اقلیمی  تکنیک های  و  معماری  موتیوهای  مسکونی، 
آن پرداخته است  به  بخوبی  طراح  که  است  هایی  ویژگی 
غنای  به  اشراف  عامل  طرح،  این  ویژگی های  .بررسی 
ارزشهای این شهرک می باشد، چرا که اکنون در زمانه ای 
به سر می بریم که شناخت چنین مجموعه هایی به غنای 
مدیریت  فقدان  می افزاید.  ما  و شهرسازی  معماری  مبانی 
احتیاجات  و  شرایط  با  برنامه ها  ندادن  تطبیق  و  شهری 
روز و شاید عدم توجه به عالقه مسئولین، این شهرک را 

تصویر 1. مجموعه شوشتر نو؛ ماخذ: آرشیو نگارندگان.
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امروز به صورت  به  تا  ناموفق ساخته است و عمال آن را 
اصول  است.  گذارده  باقی  بالتکلیف  و  ناکام  پروژه  یک 
طراحی و شهرسازی شوشتر نو طرحی است درون گرا و 
با تراکم زیاد افقی و بر خالف طرح های معمول آن دوره 
فاقد ساختمان های عمودی می باشد. حرکت پیاده و وسائل 
حمل و نقل تا حد ممکن از یکدیگر مستقل است و شریان 
اصلی و فعالیت شهری همانند شهرها سنتی توسط شبکه 
پیاده انجام می شود. همجواری شهر تاریخی شوشتر با این 
پروژه موجب گردید که طراح از این پتانسیل تاثیر پذیرد 
و با توجه به ایده اصلی شکل گیری مبنی بر طرح توسعه 
شهر شوشتر، الگوی شهرهای بومی منطقه همچون شوشتر 

و دزفول را مورد مطالعه قرار دهد.

توصیه ها و پیشنهادات
با توجه به مشکالت موجود و به منظور جلوگیری . 1

از تغییر و تحوالت احتمالی دیگر در سالهای آتی 
پیشنهاد می شود که بر اساس توصیه های ذیل در 
نگهداری این شهر زیبا و ارزشمند و این اثر یگانه 

معماری کوشا باشیم:
یک . 2 وظایف  با  شهرک  در  واحد  مدیریت  ایجاد 

شهردار    
در . 3 تحوالت  و  تغییر  و  امروز  نیازهای  به  توجه 

جهت رفع آنها
نیازهای ساکنین . 4 با  ساخت و ساز جدید متناسب 

همانند احداث پارکینگ و مراکز تجاری
ساماندهی معابر عمومی صرفا جهت حضور عابر. 5
خودروهای . 6 وجود  و  تکنولوژی  عصر  به  توجه 

شخصی و مکان یابی درست آنها در بافت شهرک
تعهد قوی و دلسوزانه مسووالن در جهت حفظ و . 7

نگهداری کیفیت محیط شهری
جهت . 8 در  شهروندان  برای  اصولی  قوانین  تبیین 

حفظ محیط شهری و احترام به حقوق سایرین
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