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پذیرش مقاله5935/2/5 :

تأیید مقاله5935/52/51 :

چکیده
امروزه از بارزترین مشکالت شهرسازی معاصر ،بحران معنا اعم از اجتماعی و غیر اجتماعی ،در مکان است؛ بحرانی
که در ایجاد فضاهای شهری فاقد هویت ،فاقد تاریخ و فاقد ارتباط تبلور یافته است .ایین پدییده ،حقیقتیاً یکیی از
محصول های روند تحوالت خطیر و سریع قرن بیستم است؛ زیرا در نیمۀ اول قرن بیستم ،جهانبینی مدرنیسیم بیر
جامعۀ غربی حاکم بود و به همین دلیل ،شهرسازی مدرن بهعنوان تجلی فضایی جامعۀ مدرن شکل گرفت .از آنجیا
که حس مکان از عوامل تعلق به هر مکان و از مفاهیم کلیدی در جغرافیای انسیانی و بیهوییژه جغرافییای فرهنگیی
محسوخ میشود ،بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا یا تضعیف حس مکان که نقشی پررنگ در القای حس تعلق مکیانی و
همبستگی دارد ،ضروری به نظر میرسد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسیی تیأثیرات جنیبش مدرنیسیم و پییدایش
شهرسازی مدرن بر ایجاد حس بیمکانی و ازبینرفتن حس تعلق به مکان در بخشی از بافت قیدیم شیهر ارومییه
است .این نوشتار از نوع مقاالت بنیادی و با روش مروری تحلیلی است .لذا سعی شده است با تکیه بر منابع معتبیر
و مرتبط با موضوع و با تکنیی مطالعات کتابخانهای ،مقولۀ بیمکانی و مدرنیسم و ارتباط مییان ظهیور مدرنیسیم و
حس مکان بررسی شود .نتایج پژوهش با استفاده از انجام مصاحبههای عمیق و مشاهدههای محققان در زمانهای
مختلف براساس تکنیی مکانسنجی و تحلیل محتوای کیفی و مقایسۀ نتایج در دو محدودۀ واقیع در بافیت قیدیمی
شهر تحلیل و ارزیابی شده است .ارزیابی نتایج نشان میدهد محدودۀ قدیمی بازار ازنظر حس مکان در مقایسه بیا
همتای خود ،یعنی خیابان امام خمینی که با گذشت زمان دستخوش تغییرات مدرنیسیتی شیده اسیت ،در وضیعیت
بهتری قرار گرفته است .از عوامل مؤثر در ضعف حس مکان در محور امیام عبیارت اسیت از :یکنیواختی محییط و
استانداردشدن بافت ،کاهش هویت بومی ،ضعف در ارتباطات غنی انسانی ،فقدان حس زندگی جمعی ،نوسیازبودن
محدوده و انسنداشتن با محیط.

کلیدواژهها :ارومیه ،بافت قدیم ،بیمکانی ،حس مکان ،مدرنیسم.
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مقدمه
خنثیبودن فضاهای شهری و بیمکانیک انسانک امروز در ساختار شهری ،نشانگر آن است که شهروندان و سـاکنان شـهر از
بیمکانی و بیخانمانی رنج میبرند و هویت و تعامال اجتماعی خـود را بـا محـیط از دسـت دادهانـد .امـروزه در اغلـب
نمونهها ،تغییرا در محیط فیزیکی ،نوع کاربری و فعالیتها ،موجب ازبینرفتن ارزشها و معناها شده است .بـا توجـه بـه
اینکه معنا و دلبستگی از خواص مکان است ،فقدان آن موجب ضعی شدن حس مکان و هویت آن میشود .دلبستگی به
مکان نقش مهمی در انگیزۀ حضور و مراقبت از فضاهای عمـومی نظیـر میـدانهـا و پـارکهـای شـهری ایفـا مـیکنـد
(سجادزاده .)70 :1392 ،امروزه از بارزترین مشکال شهرسازی معاصر ،بحران معنا اعم از اجتماعی و غیـر اجتمـاعی ،در
مکان است بحرانی که در ایجاد فضاهای شهری فاقد هویت ،فاقد تاریخ و فاقد ارتباط تبلور یافته اسـت (پرتـوی:1382 ،
 .)41حس مکان به معنای دریافت ویژگیهای معنایی محیط و شخصیت مکان توسط استفادهکننـدگان از محـیط اسـت
حسی که توسط ادراک ذهنی مردم از محیط و دریافت احساسا آگاهانه یا ناآگاهانۀ آنهـا از محـیط دریافـت مـیشـود و
استفادهکننده را در ارتباطی تنگاتنگ با محیط قرار میدهد .حس مکان موجب ایجاد حس رضایتمندی در اسـتفادهکننـده
میشود و با یادآوری فرهنگ یا تاریخ یک اجتماع یا تجارب ذهنی گذشتۀ فرد ،بر مفهوم هویت تأکید مـیکنـد و کیفیـت
فضای ساختهشده را برای مخاطب ارتقا میبخشد (فالحت و نـوحی .)320 :1390 ،پـرداختن بـه مفهـوم حـس مکـان و
شناخت بیشتر آن میتواند به محققان و برنامهریزان در زمینههای گوناگون یاری رساند و درنهایت ،بـه توسـعۀ محـیط و
ارتقای کیفیت فضای ساختهشده برای انسان منجر شود .از این رو ،شناخت این مفهوم و عوامل اثرگذار بـر ایجـاد حـس
مکان یا بیمکانی در بررسی چگونگی رابطۀ انسان و محیط ،شناخت عناصر کالبـدی ،ویژگـیهـای محسـوس محـیط و
معانی و پیامهای برخاسته از آن حائز اهمیت است.
در این راستا ،نمیتوان از تحوال سریع و خطیر قرن بیستم که به موازا موج وسیع صنعتیشدن شکل گرفت و بـر
تمام جنبههای زندگی انسان ازجمله محیط کالبدی وی سایه افکند ،چشمپوشی کرد .مدرنیسم یا تجددگرایی که چارچوب
نظری تمدن جدید غرب را شکل داد ،عبار است از جریان حاکم بر تمدن جدید غرب در زمینههـای فکـری ،فرهنگـی،
علمی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ...که جدا از آموزههای دینی ،محوردانستن انسان ،تکیه بر آزادی همهجانبۀ او و البته،
اعتماد بر عقل بشری و اصالتدادن به فرد ،در پی تحلیل همۀ امور اعم از طبیعی و ماورای طبیعی برآمده است و با اندیشۀ
نوکردن و تغییر همهجانبۀ زندگی انسان ،دین ،آداب ،رسوم ،سنتها و هر آنچه در مقابلش واقع شود ،نفی میکند (جوکـار،
.)44 :1393
مدرنیسم تا حد فراوانی شبیه فراوردههای آن همانند ماشین ،اتم ،فناوری ،رسـانههـا و اینترنـت اسـت کـه بـا وجـود
تحوال ذاتی ،پیوسته بر زندگی ما حاکمیت دارند (سمیع آذر .)9 :1388 ،مدرنیته به مفهوم «باور بـه عقـل» همـانقـدر
وابسته است که به مفهوم «پیشرفت» در معنایی کلی و «پیشرفت عقل انسانی» در معنایی خاص .یعنی رشـد اقتصـادی،
افزایش رقم شهرنشینی ،پیشرفت ابزار ارتباطی و اطالعاتی ،معنای مدرنیته است (احمدی.)9،10 :1392 ،
با رشد مظاهر زندگی مدرن ،جوامع سنتی دستخوش تغییرا و تحوال عمـده در عرصـۀ عناصـر پایـهای فرهنـگ
میگردند (آزاد ارمکی و ملکی .) 98 :1386 ،در منـابع شهرسـازی برخـی از تعـاری شهرسـازی مـدرن عبـار اسـت از:
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فرمدهی به مسائل شهری ،نظامبخشی به شش عنصر شهری (خیابانها ،سـاختمانهـا ،سیسـتم ارتباطـا و تجهیـزا ،
محلهای کار ،تفری و سرگرمی و مالقا ) هم ازنظر عملکرد و هم ازنظر زیبایی ،نظـمدهـی بـه محـیطهـای شـهری،
سازماندهی روابط عناصر شهری ،متشکلکردن تمامی فعالیتهای زندگی بـهطـور عـام در شـهر و کشـور و نظـمدهـی
عملکردهای چهارگانۀ مسکن ،کار ،آمدوشد و گذران اوقا فراغت (محمدزاده و همکـاران .)18 :1384 ،تجلیـا خـاص
مدرنیسم 1که بر مبنای آرای انسانمحوری شکل گرفت ،در معمـاری و شهرسـازی بـه فردگرایـی و درنهایـت ،غربـت و
انزوای انسان انجامید .یکی از وجوه بارز مدرنیسم ،تمرکز بر توجه به فرد است که این توجه سـبب بـروز ازخودبیگـانگی،
غربت و انزوای انسان معاصر شده است .این گسیختگیها و تحوال  ،بر شیوۀ شهرسازی کشور تأثیر مسـتقیم گذاشـته و
آن را به تبوتاب بحران کشانده است.
خیابانهای تازهاحداث و ساختمانها بهطور نسبی بزرگتر و محکمتـر شـده و پـارکهـا و تأسیسـا جدیـد شـهری
بهوجود آمده است ولی شهرسازی معنیدار ،باهویت ،پایدار و بومی ایجاد نشده است (محمدزاده .)80 :1388 ،بـا ظهـور
اندیشههای نوگرا و تجد طلب در صدوپنجاه سال اخیر ،این تحوال در قالب تقلیدهای سطحی و نابجا بـه تبـدیل شـهر
ایرانی به واردکنندۀ سبک معماری و شهرسازی از اروپا منجر میگردد .این امر که در ابتدا متأثر از سفر شاهان قاجـار بـه
فرنگ بود ،با اصالحا ناشی از مشروطه رنگ و بوی دیگری یافت و متعاقباً تحت تأثیر اندیشههای دانشجویان از فرنگ
بازگشته ،در دهههای بعدی تشدید شد ودر نهایت به پدیداری شهرهایی منجر شد که در زمینۀ معماری و شهرسازی ،نه
توان مقایسه و مقابله با نمونههای غربی را داشتند و نه قادر به مقایسه با پیشینۀ تاریخی خود بودند و همین امر به ظهـور
نشانههایی از بحران هویت در شهر ارومیه انجامید.
دسترسی به تکنولوژی و مصال جدید ساختمانی ،هویت و ماهیت احداث بناها را تحـت تـأثیر قـرار داد .برنامـههـای
مدرنسازی دورۀ پهلوی اول بهتدریج از هویت معماری سنتی ارومیه کاست و فرهنگگرایی ساکنان ،هویت و ابنیۀ واجـد
ارزش معماری و فرهنگی و تاریخی بافت قدیم شهر را نادیده گرفت (گالبی و محمدی .)14 :1392 ،در اوایل سالهـای
 1300ه.ق ،شهر ارومیه مانند دیگر شهرهای ایران با احداث خیابانهای وسیع به قطعا شهری مختل تقسیم شـد کـه
شهر تاریخی را کامالً دگرگون ساخت .تا قبل از آن ،دروازههای شهر از طریق معابر به بازار ،مسجد جامع شهر و محـال
اطراف منتهی میشدند .احداث این خیابانها و تعریض غیراصولی معابر ،ارزشهای بافت شهری را از میان برد و صدما
جبرانناپذیری بر شکل شهر وارد ساخت .بافت قدیم شهر ارومیه که نشانه و نماد ذهنی ،تاریخی و فرهنگی شـهر اسـت،
بهعنوان بخشی از پهنۀ مرکزی شهر ،کارکردی شهری و فراشهری دارد و در شـرایط کنـونی ،محـدودۀ بافـت بـا تـراکم
فعالیتی زیاد مواجه است .همچنین گرایش به احداث واحدهای تجاری و خدماتی -اداری در نزدیکی بازار ،فشار زیادی به
محدودۀ مسکونی منطقه وارد و بافت آن را دستخوش تغییر و تحول کرده است .بدون شک ،این تحوال بر حس تعلـق
به مکان و هویت بافت اثرگذار بوده است .با توجه به ضرور پرداختن به مفهوم حس تعلق به مکان که پیشتر بیان شد،
هدف از انجام این پژوهش ،درک چگونگی تأثیرگذاری نظام مدرنیته از طریق بررسی تطبیقی حـس مکـان در بخشـی از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Modernism
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محدودۀ بازار و محور خیابان امام از بافت قدیم شهر ارومیه است که بهترتیب ،اولی در جریانا مدرنیسم بـهطـور نسـبی
دستنخورده و با همان ویژگیهای اصیل و سنتی خود باقی مانده است و دیگری ،در جریـان ایـن تحـوال دسـتخوش
تغییرا بسیاری شده است .بدون شک ،یافتههای این بررسیها میتواند ما را در کش نوع پیوند و رابطـۀ میـان مفهـوم
حس مکان و جریان مدرنیسم رهنمون سازد.

پیشینۀ تحقیق
در ذیل به برخی از تحقیقا مربوط به مکان و حس مکان اشاره شده است:
عزیزی قمی و همکاران در تحقیقی با عنوان «مقایسۀ مؤلفههای حس مکان در محلههای سنتی و مـدرن» بـه ایـن
نتیجه رسیدهاند که حس مکان در محال سنتی بیشتر از مدرن است .همچنین بررسی مؤلفههای حس مکان با اسـتفاده
از روشهای کمی و پرسشنامه بیانگر آن است که در محال سنتی مؤلفههای اجتماعی و فعالیتی و در محـال مـدرن
مؤلفههای فیزیکی و بصری بیشترین امتیاز زا کسب کرده است (.)Azizi Ghoomi et al., 2015: 275- 285
پوراحمد و همکاران ( ،)1390در تحقیقی با عنوان «تأثیر مدرنیسم بـر توسـعۀ فضـایی -کالبـدی شـهرهای ایرانـی-
اسالمی (نمونه :تهران)» روند شکلگیری و تحوال فضایی کالبدی شهرهای ایرانی -اسالمی با تأکید بر شهر تهـران و
چگونگی سازماندهی و تحت تأثیر قرارگرفتن عناصر شهری از عوامل مختل  ،بهویژه مدرنیسم ،تحلیـل و بررسـی شـده
است .برای این منظور ،چگونگی شکلگیری و پیدایش شهر تهران و تأثیر عوامل مختل اقتصادی ،سیاسی ،اجتمـاعی و
فرهنگی قبل از مدرنیسم و بعد از آن بررسی شده است .نتایج بیانگر آن است که شـهر تهـران در  200سـال گذشـته ،از
آنجایی که نقطۀ اصلی دگرگونی مفاهیم و اشاعۀ مفاهیم جدید خوب و بد و شاهدی بر تجددطلبی بوده اسـت ،چهـرهای
روشن از تفکرا فضایی -کالبدی دوران مدرنیسم را عرضه داشته است (پوراحمد و همکاران.)47-61 :1390 ،
صمیمی شارمی و پرتوی ( ،)1388در تحقیقی با عنـوان «بررسـی و سـنجش حـس مکـان در محـال ارگانیـک و
برنامهریزیشده ،موردپژوهی :محال ساغریسازان و بلوار گیالن در شهر رشت» به سنجش عناصر مؤثر در حس مکان و
بررسی تفاو آن در بافتهای ارگانیک و برنامهریزیشده با مطالعۀ موردی در محلههای ساغریسازان با بافت ارگانیک و
محلۀ بلوار گیالن با بافت برنامهریزیشده اقدام کردهاند .نتایج نشان میدهد محلۀ برنامهریزیشدۀ بلـوار گـیالن ،ازنظـر
حس مکان در وضع ضعی تری از همتای مسنتر خود ،یعنی محلۀ ساغریسازان قرار گرفته است .از علل این قضیه عبار
است از :یکنواختی محیط و استانداردشدن بافت در بلوار گیالن ،کاهش هویـت بـومی ،ضـع در وجـود ارتباطـا غنـی
انسانی ،فقدان حس زندگی جمعی ،مهاجرپذیری ،نوسازبودن محله و فقدان خاطرا جمعی ،انسنداشتن با محـیط ،تغییـر
ذائقه و نگرش مردم به زندگی و( ...صمیمی شارمی و پرتوی.)23،40 :1388 ،
در پژوهشی دیگر تحت عنوان «ظهور مدرنیسم و افول مکان» که ناتراسونی و دان در دانشگاه ونکوور 1انجام دادنـد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vancouver
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به چگونگی ارتباط میان گفتمان مدرنیسم در امر برنامهریزی و ظهور پارادایم فوردیسم 1پرداختهاند که بر اساس آن ،سـه
انگارۀ کلیدی پارادایم فوردیسم ،خصوصیسـازی ،تولیـد انبـوه و استانداردسـازی ،رویکـرد مدرنیسـم دربـارۀ سـاختمان و
شهرسازی را شکل دادهاند که درنهایت ،کاربرد این اصول بهجای درمان ،به هرچه بیشتر خشکیدهشدن حیـا شـهری و
ازدسترفتن مفهوم مکان منجر میشود (.)Don and Natrasony, 2007: 96-100

در ایران تحقیقا انجامشده در این مقوله نوپاست ازجمله میتوان به رسالۀ دکتـرای جـالل تبریـزی تحـت عنـوان
«تأثیر نوسازی شهری فنگرا بر ایجاد حس المکانی» اشاره کرد .این بررسی بر روی پروژۀ نواب تهـران صـور گرفتـه
است .وی خاطرنشان میسازد ایجاد حس المکانی از الزاما فلسفۀ نئولیبرال 2است و اساس این فلسفه ،فلسفۀ المکـان
است و یادآور میشود «حس المکانی به حسی فزاینده در بین مردم اطالق میشود که ناشی از همانندشدن و یکسـان و
شبیهشدن جاها و مکانهای شهری است .این حس ،نتیجۀ ازدسترفتن تنوع و رنگارنگی مکانهاست و اول بار در منـابع
جغرافیایی و شهری به شکل متقن و نظری از سوی ادوارد رل  3جغرافیدان کانادایی بررسی شد» (تبریزی.)1382 ،
همچنین تحقیقا انجامشده در زمینۀ کاربرد تکنیک مکانسنجی به این شر است:
 .1خیاطپور و همکاران ( )1392در تحقیقی با عنوان « افـزایش مشـارکت شـهروندی در طراحـی فضـای شـهری بـا
بهرهگیری از تکنیک مکانسنجی )( (place checkنمونۀ موردی :محلۀ منیریۀ تهران)» به بررسـی رونـد ،روش و ابـزار
تکنیک مکانسنجی در ایجاد مشارکت شـهروندان در طراحـی شـهری بـا نمونـۀ مـوردی محلـۀ منیریـه در منطقـۀ 11
شهرداری تهران پرداختهاند .استنباط آماری از دادههای تحلیلشده بیانگر آن است که استفاده از این تکنیک مـیتوانـد از
عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مشارکت شهروندان در فضاهای عمومی شهر تهران باشد و بهعنوان اقدام مؤثر در جهـت
افزایش کیفیت فضاهای عمومی شهری استفاده شود (خیاطپور و همکاران.)1392 ،
 .2گلکار ( )1384در تحقیقی با عنوان «سنجش مکان در طراحی شهری :درآمدی بر تکنیک مکانسنجی» راهنمای
انجام مرحلۀ سنجش وضعیت به روش مکانسنجی ) (place checkرا به تفصـیل بررسـی کـرده اسـت (گلکـار:1384 ،
.)1،23

مبانی نظری
 .1حس مکان
اصطال حس مکان از ترکیب دو واژۀ «حس» و «مکان» تشکیل شده است .واژۀ «حس» در فرهنگ لغـا آکسـفورد

4

سهم معنای اصلی دارد .1 :یکی از حواس پنجگانه  .2احساس ،عاطفه و محبت که در روانشناسی به درک تصویر ذهنی
گفته میشود یعنی قضاوتی که بعد از ادراک معنای شی نسبتبه خود شی در فرد به وجود میآید که میتوانـد خـوب،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fordism
2. Neoliberal
3. E. Relph
4. Oxford
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جالب یا بد باشد  .3توانایی در قضاو دربارۀ چیزی انتزاعی مثل معنای حس در اصطال حـس جهـتیـابی بـه مفهـوم
توانایی یک فرد در پیداکردن مسیر یا توانایی مسیر در نشاندادن خود به انسان است و درنهایت ،حس به معنای شـناخت
تام یا کلی شی توسط انسان .اما واژۀ حس در این اصطال بیشتر به مفهوم عاطفه ،محبت ،قضاو و تجربۀ کلی مکـان
یا توانایی فضا در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد است (فالحت .)60 :1385 ،افشارنادری مکان را نتیجـۀ بـرهمکـنش
سه مؤلفۀ رفتار انسانی ،مفاهیم و ویژگیهای فیزیکی تصور میکند .بر این اساس ،مکان را میتوان تجربـۀ «عرصـهای
درونی» در برابر «عرصۀ بیرونی» دانست که دربرگیرندۀ جها گوناگون و تعدادی «گشودگی» اسـت .ادوارد کاسـی 1در
این تجربۀ درون و بیرون ،بدن و «چشماندازها» را مرزهای مکان میداند که بدن ،مرز درونی و چشمانـداز ،مـرز بیرونـی
است .بر این اساس ،پدیدۀ مکان ،محمل گردآوری گوناگونی چشماندازهاست تا تمایز در محیط و احساس خاص محلیـت
را به وجود آورد (افشارنادری .)4 :1378 ،رل در کتاب مکان و بیمکانی بر این نکته اشاره دارد که مکانها را ترکیبـی از
نظم طبیعی و نظم انسانی و «هویت» و کاشانه و اجتماع را مفاهیمی اساسی در این باره میداند (رل .)42 :1390،
برای درک مفهوم حس مکان ،تبیین تفاو این مفهوم با رو مکان ضروری به نظر میرسد .رو مکان خصوصـیتی
ذاتی و ظاهری است .عالوه بر تأثیر شکل زمین ،فرایند تغییرا فیزیکی و روابط حاصله از زندگی طوالنیمـد در یـک
مکان نیز در درک رو آن مکان که در طول زمان ثابـت نیسـت ،مـؤثر اسـت ( .)Relph, 2007: 18-19عبـار «رو
مکان» ،عبارتی نامأنوس و ناآشناست که عبار «حس مکان» به گونهای نادرست جایگزین ایـن عبـار شـده اسـت و
معموالً برای اشاره به رو یک مکان ،بهاشتباه از عبار حس مکان استفاده میشود .بهتر است حس مکان ،توان کسـب
و درک کیفیتهای متمایز دانسته شود .این اشتباه ناشی از وجود ارتباطی قوی بین این دو مفهوم است درنتیجه ،مکـانی
که دارای روحی قدرتمند است ،به تولید حس قوی از آن مکان کمک میکند.
از نظریا مرتبط با ساختار مکان ،دیدگاه نوربرگ شولتز 2است .بر اساس این دیدگاه ،اولین گام ،تمایز قائل شدن بین
پدیدههای طبیعی و پدیدههای انسانساخت است زیرا از دید بسیاری از محققان ،مکان ترکیبی از نظم طبیعی و انسانی و
3

به اعتقاد استیو تورن مکان نتیجۀ برهمکنش و روابط درونی میان انسان ،نظام طبیعی و نظام مصنوع است ( Delahnty

 .)& Batchelor,2002: 6گام بعدی ،از دیدگاه شولتز ایجاد طبقهبندیهـایی نظیـر زمـین /آسـمان (افقـی /عمـودی) و
درون /بیرون است .این طبقهبندیها دارای معانی فضایی هستند و در آن به فضـا نـه بـهعنـوان مفهـوم ریاضـی ،بلکـه
بهعنوان بعد وجودی توجه میشود .گام بعدی ،توجه به کاراکتر مکان است مفهومی که امکـان بررسـی مکـان در بسـتر
زندگی واقعی و روزمره را فراهم میآورد (پرتوی .)42 :1382 ،شخصیت مکان از عوامل مهم حس مکـان اسـت .از نظـر
سیمون 4مکان نهتنها به محلی جغرافیایی اشاره دارد ،بلکه نشاندهندۀ شخصیت اصلی سایتی است که موجب تمایز آن از
سایر جاها میشود .به این ترتیب ،در مکان ابعاد گوناگون چشمانداز جمع میآیند تا محیط متمایز و حـس خاصـی ایجـاد
کنند (رحیمیان و محکی.)4 :1388 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. E. Kasi
2. N. Schulz
3. S. Toren
4. Simone
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جنیفر کراس 1سطو مختل حس مکان را به شر زیر بر میشمارد:
 .1بیاعتنایی به مکان :این سط  ،معموالً در منابع حس مکان کانون توجه واقع نمیشود ولی میتواند در سـنجش
حس مکان به کار رود.
 .2آگاهی از قرارگیری در مکان :این سط هنگامی است که فرد میداند در مکان متمایز زندگی میکنـد و نمادهـای
آن مکان را تشخیص میدهد ولی هیچ احساسی که او را به مکان متصل کند ،وجود ندارد .در این حالت فرد ممکن است
بداند در مکانی مستقر است ولی نمیداند بخشی از آن مکان است.
 .3تعلق به مکان :در این سط  ،فرد نهتنها از نام و نمادهای مکان آگاه است ،بلکه با مکان ،احسـاسک بـودن و تقـدیر
مشترک داشتن نیز دارد .در این حالت ،نمادهای مکان ،محترم و آنچه برای مکان رخ میدهد ،برای فرد مهم است.

 .4دلبستگی به مکان :در این سط  ،فرد ارتباط عاطفی پیچیدهای با مکان دارد .مکـان بـرای او معنـا دارد و محـور
فردیت است .نیز تجارب جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مکان شخصیت میدهد.

 .5یکیشدن با اهداف مکان :این سط  ،نشاندهندۀ درآمیختگی و پیوستگی فرد با نیازهای مکان است .در این حالت،
فرد اهداف مکان را تشخیص میدهد ،با آنها منطبق میشود و از آنها پیروی مـیکنـد .در فـرد شـور ،عشـق ،حمایـت و
ازخودگذشتگی در برابر مکان وجود دارد.

 .6حضور در مکان :این سط  ،به نقش فعال فرد در اجتماع توجه دارد که علت آن تعهد بـه مکـان اسـت .در مقابـل
سطو قبل که مبنای نظری داشتند ،این سط از رفتارهای واقعی افراد برداشت میشود.
 .7فداکاری برای مکان :این سط  ،باالترین سط حس مکان است و فرد عمیقترین تعهـد را بـه مکـان و فـداکاری
زیادی برای گرایشها ،ارزشها ،آزادیها و رفاه در موقعیتهای مختل از خود نشان میدهد .در این سط  ،آمادگی برای
رهاکردن عالیق فردی و جمعی به دلیل عالیق بزرگتر نسبتبه مکان وجود دارد (صمیمی شارمی و پرتوی.)27 :1388 ،
مقولۀ مکان ،امروزه با تأثیرپذیری از جریانهای ریشهای ،موشکافانه و انتقادی چند دهۀ اخیر در حـوزۀ شـناخت مـدرن و
مدرنیسم و در سایۀ روشهایی همچون «پدیدارشناسی» 2بازشناسی تازهای شـده کـه تـأثیرا آن در عرصـۀ معمـاری و
شهرسازی نیز درخور تأمل و توجه بوده است .عناصر و اجزای شهر مدرن همچون بناها ،میدانها و خیابانهـا بـهواسـطۀ
فردگرایی حاکم بر هویت پیرامون این عصر ،بدون ارتباط با یکدیگر و عوامل محیطی ،طراحی و خلق شدهاند .پیامد ایـن
امر ،همانا شهر بیهویت پیرامون ماست که منتقدان ،آن را بیش از همه ناشی از فراموشی مقولۀ مکان در فرایند شـناخت
و طراحی بر شمردهاند ( .)Schulz, 1987: 100گسترههای معنایی هر مکان حاصل رویـدادها ،خـاطرههـا ،افسـانههـا و
روایتهای ذهنی مشترک و ممیزههای کالبدی ایستا ،برایند فیزیکی احجام ،اشیا ،مصال و حتی طبیعت و هر آن چیـزی
است که بستر کالبدی آن مکان را شکل میدهد (کیـانی و پـورعلی .)61 :1391 ،بـا توجـه بـه مفهـوم حـس مکـان در
دیدگاههای مختل و سطو مختل آن ،عوامل شکلدهندۀ حس مکان را میتوان بهصور زیر تقسیمبندی کرد (جدول
.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. J. Kras
2. Phenomenology
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جدول .1مؤلفههای تشکیلدهندۀ حس مکان (کیانی و پورعلی  60،62 :1391 ،؛ گلکار12 :1384 ،؛ کاشی و بنیادی47 :1392 ،؛
باقری طوالبی و طبیبیان)5 :2016 ،

1

حاصل رویدادها ،خاطرهها ،افسانهها و روایتهای ذهنی مشترک است (هویت ،نشانههای شـهری،
معنایی

ردیف

مؤلفه

عوامل تشکیلدهندۀ حس مکان

انعکاس گذشته و تاریخ ،دیدها ،نامها و)...
برایند چشم انداز مصنوع و طبیعی است (اندازۀ مکـان ،درجـۀ محصـوریت (مـرز و قلمـرو) ،تضـاد،
مقیاس انسانی ،فاصله ،بافت ،رنگ ،بو ،صدا ،ساختمانهـای ارزشـمند ،هویـت ،ورودیهـا ،عناصـر

2

3

کارکردی

کالبدی

برجسته ،عناصر طبیعی :پارکها ،گیاهکاری ،کریدورهای سبز ،مصـال سـاختمانی ،آلـودگی زمـین،
هوا ،آب ،صدا و)...
نتیجۀ عملکردها و فعالیتهای انجامشده در مکان است
(دید به خیابان ،همگانی یا خصوصیبودن فضا ،کاربری مختلط ،حیا خیابان ،انعطافپذیری و)...

 .2حس بیمکانی
حس المکانی ،احساس ناشی از همانندشدن و شبیهشدن مکانهای شهری است که نتیجۀ ازدسترفتن تنوع و رنگارنگی
مکان هاست .ایجاد حس المکانی از الزاما فلسفۀ نئولیبرال است و اسـاس ایـن فلسـفه ،فلسـفۀ المکـان اسـت .حـس
المکانی را میتوان با حس متضاد آن شناخت و آن به معنای متنوعبودن مکانها و حس تعلق به مکان ،رابطۀ مسـتقیمی
با طول مد اقامت در آن مکان دارد .همچنین زندگی دائم در یک مکان به مد حداقل پنج سال ،باعث احساس تعلـق
به آن مکان میشود (شکویی و تبریزی .)150 :1382 ،به اعتقاد رل در عصر مـدرن مـا ،حـس معتبـر مکـان بـهتـدریج
تحتالشعاع یک نگرش کمتر معتبر قرار گرفته است که او از آن به عنوان بیمکانی یاد میکند :محور تصادفی مکانهای
مشخص و ساخت مناظر استاندارد که ناشی از بیتوجهی به اهمیت مکان است (.)Seamon & Sowers, 2008: 46

 .3عوامل مؤثر در ایجاد حس بیمکانی
امروزه بحران مکان به مفهوم فقدان معنی اجتماعی در فضا و زمان ،یکی از دالیل اصـلی نـاتوانی فضـاهای زیسـتی در
فراهمآوردن محتوای الزم برای پاشیدن انسانها و در پی آن ،بحران هویتی جوامع معرفی میشود زیـرا هویـت بشـری
مستلزم هویت مکان است و مکان بدون در اختیار قراردادن امکانا غنی در تعیین هویت انسانها نمـیتوانـد کـارکردی
هویتپرداز ایفا کند (ادب .)88 :1392 ،در جدول  2مجموعهای از عوامل مؤثر در ایجاد حـس بـیمکـانی فهرسـت شـده
است.
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جدول . 2عوامل مؤثر بر ایجاد حس بیمکانی (شکویی و تبریزی)151 :1382 ،

ردیف

عوامل مؤثر بر ایجاد حس بیمکانی

1

فناوری و عقالنیت فنی

2

ارتباطا و وسایل ارتباطی

3

سبک بینالمللی معماری

توضیح

حکومتهـای مرکـزی بـه دلیـل تحمیـل مقـررا و
قوانین یکسان بر محیط مصنوع و مسکونی در مناطق
گوناگون ،در ایجاد فضاها و مکان های یکسـان مـؤثر
بودهاند.
وسایل ارتبـاطی ذائقـۀ محلـی و بـومی را در انتخـاب
مصال معماری کمرنگ کرده و نوعی زیبـاییشناسـی
غیربومی را بر محیطهای بومی تحمیل کرده است.
به دلیل بیتوجهی به تاریخ و سـاده و یکسـانسـازی
فضاها که این مهم از طریق معماران و برنامـهریـزان
نوگرا و فنگرا انجام گرفته است.
نفــوذ فزاینــدۀ عقالنیــت تکنولوژیــک،
4

کاالییکـردن ارزشهـای بـازار ،انباشـت
سرمایه در زندگی اجتماعی و فشردهشدن
فزایندۀ زمان -فضا

تکنولوژی را یکی از عوامل تولید مکـانهـا ،فضـاها و
مناظر یکسان و مـؤثر در تخریـب فضـاهای سـنتی و
مناظر قدیمی دانستهاند.
به اعتقاد رل  ،حتی اگر جغرافیای کـاربردی بـا تکیـۀ

5

مرتبکردن شهرها ،صـنایع و مسـیرهای محض بر مکتب فضایی به کار برده شود ،یعنی بر این
حملونقل به کاراترین شیوه

دیدگاه تأکید کند که مردم باید در فضـای جغرافیـایی
به شکل عقالنی رفتار کنند ،مولد حس المکانی است.

روش تحقیق
روش تحقیق در پژوهش حاضر ،مبتنی بر مطالعۀ اسنادی براساس مرور مستندا مربوط به تحقیقا بـارز و برجسـته در
زمینههای مکان ،حس مکان ،مدرنیسم و تأثیرا مدرنیسم بر بروز پدیدۀ بیمکانی در سطو مختل آن صـور گرفتـه
است .پژوهش حاضر از نوع بنیادی است و با بهرهگیری از مطالعا کتابخانهای ،اسـنادی ،مشـاهدا میـدانی و بـا روش
تحلیل محتوای کیفی در چهار بخش تدوین یافته که در بخش اول ،نظریهها و تعـاری مـرتبط بررسـی شـده اسـت .در
بخش دوم ،علل و عوامل مؤثر بر شکلگیری حس تعلق به مکان و مکـانی از میـان متـون مطـر شـده در بخـش اول،
طبقهبندی شده است .در بخش سوم براسـاس معیارهـای سـنجش ارائـهشـده در بخـش قبـل و بـا اسـتفاده از تکنیـک
مکانسنجی ،به ارزیابی حس مکان در دو محدوده از بافت قدیم شهر ارومیه پرداخته شده است .در این مرحلـه ،براسـاس
مشاهدا میدانی ،عکسبرداری و تهیۀ چکلیست از طریق مصاحبه با اهالی محل کیفیت مکان یا بهعبارتی ،حس تعلـق
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به مکان در هریک از محدودههای بازار و محور خیابان امام ،بهترتیب بهعنوان دو نمونه از محدودههای سنتی -تاریخی یا
به عبارتی ،کمتر تغییریافتۀ شهر و مدرن سنجیده شده اسـت .درنهایـت در بخـش چهـارم ،بـه تحلیـل میـزان اثرگـذاری
شاخصهای شهرسازی مدرن بر حس مکان در دو محدودۀ یادشده و نتیجهگیری پرداخته شده است.

مطالعات کتابخانهای

 بررسی مفاهیم مکان و بیمکانی استخراج شاخصهای حس مکان استخراج شاخصهای مدرناثرگذار بر حس مکان

تجزیهوتحلیل دادهها و نتیجهگیری

مطالعات میدانی

 بازدید از محل وعکسبرداری ،مصاحبه با
اهالی و تهیۀ چکلیست
براساس تکنیک مکانسنجی
()Place Check

 بررسی و انطباق شاخصهایسنجش حس مکان در دو محدودۀ
مدرن و غیرمدرن از بافت قدیم شهر
ارومیه و بررسی میزان اثرگذاری
مدرنیسم بر مفهوم حس مکان

شکل  .1مدل فرایند تحقیق (نگارندگان)1395 ،

 .1تکنیی مکانسنجی ()place check
تاکنون تکنیکهای تحلیلی گوناگونی برای ارزیابی مکانها پیشنهاد شده است که بهطور مثال ،میتوان به تکنیـکهـای
تحلیل منظر عینی (گوردن کالن ،)1تحلیل منظر ذهنی (کوین لیـنچ ،)2تحلیـل ریخـتشناسـی (کـارل کـروف ،)3تحلیـل
چیدمان فضا (بیل هیلیر 4و جولین هنسون ،)5تحلیل پیاده رهواری (جان فروین ،)6تحلیـل فضـاهای قابـل دفـاع (اسـکار
7

8

9

نیومن ) ،تحلیل پایداری زیستمحیطی (برایان ادواردز و رندال توماس ) و ...اشاره کرد .تکنیـک مکـانسـنجی ( place

 )checkیکی از تکنیکهای جدید طراحی شهری است که رابـر کـوان )2000( 10از طـرف «سـازمان اتحـاد طراحـی
شهری» برای مشارکتدادن مردم و شهروندان عادی در ارزیابی محیطهای شهری تدوین کرده است .این تکنیک تالش
میکند از طریق ارائۀ مجموعهای جامع از سؤاال (چکلیست) دربارۀ فرایند تغییر و امکانا بالقوهای که میتـوان بـرای
بهسازی کالبدی محیط به کار گرفت ،نکتۀ جدیدی به تکنیکهای قبلی طراحی شهری بیفزاید (گلکار.)2،4 :1384 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. G. Cullen
2. K. Lynch
3. K. Kropf
4. B.Hillier
5. J.Hanson
6. J. Froin
7. S. Nyoman
8. B. Edwards
9. R. Thomas
10. R. COWAN
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شناخت مطالعۀ موردی
شهر ارومیه ،مرکز شهرستان ارومیه و مرکز استان آذربایجانغربی است .ارومیه یکی از شهرهای کهن کشور باستانی ماد
بوده و همواره از احترام و اهمیت بسیاری برخوردار بوده است .بافت قدیم این شهر که نشـانه و نمـاد ذهنـی ،تـاریخی و
فرهنگی شهر است ،بهعنوان بخشی از پهنۀ مرکزی شهر ،کارکردی شهری و فراشهری دارد .در این پـژوهش بـهمنظـور
تبیین میزان اثرگذاری مدرنیسم بر مفهوم حس مکان ،دو قسمت محدودۀ بازار و محور امام از بافـت قـدیم شـهر ارومیـه
برای مطالعه انتخاب شده است .بافت قدیمی شهر ارومیه به مساحت  277/7هکتار در قسمت هستۀ مرکـزی شـهر واقـع
شده که  3/5درصد از کل مساحت شهر ارومیه را به خود اختصاص داده است (شکل .)2

شکل  .2موقعیت شهرستان ارومیه ،بافت قدیم شهر ارومیه و محدودۀ مورد مطالعه (نگارندگان)1395 ،

بحث و یافتهها
سنجش مکان در محدودههای مورد مطالعه با تکنیی مکانسنجی
در این پژوهش ،قسمتی از محدودۀ بازار و محور امام که هر دو بخشی از هستۀ قدیمی شهر هستند ،برای بررسی انتخاب
شدهاند .بافت قدیم شهر دارای هویتی بارز است که علیرغم تغییرا فراوان ،بخشی از مشخصههای خود را حفـظ کـرده
است .این محدوده ،بازار قدیمی شهر ،ساختمانهای قدیمی و در طول زمان ،ساختمانهای اداری و تجاری اصلی شهر را
در خود جای داده و هنوز هم مرکز اصلی شهر ارومیه است .با تغییرا سازمان و نظام اجتماعی -اقتصادی شـهر ،فعـل و
انفعاال جدیدی از خیابانکشی ،متراکمشـدن بافـت و حضـور فعالیـتهـای جدیـد ایجـاد شـده اسـت .قسـمت اصـلی
خیابانکشیها که شامل خیابان امام و خیابان عمود بر آن در میدان مرکز است ،از مشخصههای اصلی شهرسازی مـدرن
در دوران پهلوی است .در این پژوهش ،بهمنظور تعیین میزان تحقق مؤلفههای مکان در محدودههـای مـورد مطالعـه ،بـا
استفاده از تکنیک مکانسنجی یک چکلیست حاوی سؤاال کیفی طراحی شده و در هریک از محدودهها بـا  15نفـر از
اهالی آن مصاحبه شده است .بدین ترتیب ،سط حس مکان در هریک از نواحی سنجیده شده است .در ادامه ،به بررسـی
تفصیلی هریک از معیارها در ارتباط با نواحی مذکور میپردازیم.
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 .1مؤلفۀ معنایی در محدودههای مورد مطالعه
مؤلفۀ معنایی مکان ،بستری کیفی و استعاری ،برآمده از خاطرا جمعی و حضور رویدادهاست و بهطور کلی ،آن دسـته از
ویژگیهایی است که مکان بهواسطۀ آن دارای معنا شده اسـت .خـاطرا جمعـی آدمیـان از رویـدادهای دور و نزدیـک،
کیفیتی معنادار میآفریند که در مؤلفۀ معنایی تفسیر میگردد (شولتز .)173 :1391 ،هویت ،انعکاس گذشته و تاریخ ،نامها
و ...ازجمله عناصر تشکیلدهندۀ مؤلفۀ معنایی مکان هستند که با توجه به مشاهدا میدانی و مصاحبههای صور گرفتـه
در محدودههای مذکور ،در محدودۀ بازار و محال مسکونی اطراف آن که همواره از قدیمیترین بخشهای بافـت شـهر
بودهاند ،گردآوری شدهاند .وجود بناهای ارزشمند تاریخی همچون مسجد جامع ،حمام آخوند ،خانۀ مؤیدنیا و حمـام قراچـه
به عنوان بازتابدهندۀ تاریخ شهر ،میدان گندم در حد فاصل بازار و مسجد جامع بهعنوان فضای جمعی و بازار بـهعنـوان
قلب تپنده و مرکز اصلی شهر ،همواره از مکانهای خاطرهساز و دارای ارتباطا قوی و غنی انسـانی اسـت کـه کـارکرد
ویژۀ سنتی و هویتبخش دارد.
در تقابل آن ،محور خیابان امام نیز که بخشی از همین هستۀ قدیمی شهر و دارای ساختمانهای تاریخی ارزشـمندی
همچون شهرداری ،فرمانداری ،موزه و مدرسۀ هدایت است ،براثر پیدایش شهرسازی مدرن و ورود آن بـه ایـران در دورۀ
پهلوی ،بهلحاظ کالبدی و عملکردی ،دستخوش تغییرا بسیاری ازجمله تبدیلشدن عرصۀ خیابان از فضایی چنـدعملکردی
به تکعملکردی با کارکرد صرف ارتباطی برای وسایل نقلیۀ موتوری ،پیدایش ساختمانهای بلندمرتبه بـا مصـال صـنعتی و
جدید خارج از تناسبا انسانی و ...شده است که بدون تردید ،بر مؤلفۀ معنایی آن اثرگـذار اسـت و آن را صـرفاً بـه محـوری
ارتباطی (بهعنوان یکی از شریانهای ارتباطی اصلی شهر) و تجاری -تفریحی بدل کرده است .یافتههای پـژوهش حـاکی از
آن است که سیاستهای مدرنیسم ،بازخوانی معنایی پیشین را در این محور دچار اشکال کرده است.
 .2مؤلفۀ کالبدی در محدودههای مورد مطالعه
هر مکانی جدای از مؤلفۀ معنایی ،دارای کالبدی مصنوع یا طبیعی نیز هست که شناخت مکان بدون آن تحقق نمـییابـد.
مؤلفۀ کالبدی به امانتداری و یادآوری مؤلفۀ معنایی و آنچه در مکان رخ داده است ،کمک میکند و گاه خود بـه خلـق و
آفرینش آن یاری میرساند (شولتز .)173 :1391 ،مؤلفۀ کالبدی با ویژگیهای تناسباتی و شکلی خود دارای جهـتگیـری
خاص هندسی است که تأثیر عمدهای هم در شکلگیری مؤلفۀ معنـایی و جانمـایی کارکردهـای شـاخص و غیرشـاخص
مکان دارد (فن مایس .)149،147 :1386 ،براساس مشاهدا محققان و پاسخهای مصاحبهشوندگان ،در محدودۀ قـدیمی
بازار به دلیل وجود عناصر کالبدی همچون بناهای باارزش تاریخی ،استفاده از مصال بومآورد در معماری و رعایت مقیاس
انسانی در بناها ،وجود فضاهای جمعی همچون میدان گندم و بازار ،مشخصبودن دقیق مرز محله و ...در مقایسه با محور
امام که به دلیل پیدایش ساختمانهای مدرن و استفاده از مصال و تکنولوژی جدید ،فقدان فضـاهای جمعـی ،یکنـواختی
محیط و استانداردشدن بافت ،کمبودن عرض برخی معابر ،ناهماهنگی نمای ساختمانها و بلندمرتبهسازی ،نبود فضـاهای
سبز و وجود آلودگیهای محیطی ناشی از اتومبیلها و ...در ایجاد حس تعلق به مکان در ساکنان دچار معضل شده اسـت،
ناحیۀ بازار دارای حس مکان بهتر و در سط بهتری از خیابان امام قرار دارد.
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 .3مؤلفۀ کارکردی در محدودههای مورد مطالعه
مکانها ویژگی منحصربهفردشان را از حضور کارکردهایی متمایز و فعالیتهای زیستی مشخص به دست مـیآورنـد و در
سایۀ روشن زندگی روزمره ،فعالیتها و عملکردهای رخنموده احساس میشوند .مؤلفۀ عملکردی مکانها کـه در پرتـوی
مؤلفۀ کالبدی امکان وقوع مییابد ،نقشی تعیینکننده در شکلدهی به بستر معنـایی مکـان دارد بـا تأکیـد بـر اینکـه در
بسیاری از مواقع ،همین مؤلفۀ معنایی است که امکان وقوع بسیاری از کارکردهـا را در مکـان فـراهم مـیآورد (کیـانی و
پورعلی .)62 :1391 ،دربارۀ نواحی مورد مطالعه نیز محدودۀ بازار از دیرباز بهواسطۀ بـازار ،کـارکردی تجـاری و بـه دلیـل
وجود مسجد جامع ،عملکردی مذهبی داشته است .وقتی هویت مکان بهواسطۀ مواجهۀ مشـترک مخاطبـان بـا نشـانههـا
ایجاد میشود ،حضور نمادها نیز دوام خواهد داشت .بنابراین ،تغییر در کـارکرد نمادهـا و بسـترهای عملکـردی مکـانهـا
میتواند به تنزل و تضعی بستر معنایی آن مکان بینجامد .دربارۀ محدودۀ بازار این نکته مصداق ندارد زیـرا کارکردهـای
اصلی و مهمی که این ناحیه بدان شناخته شده است ،تا به امروز حفظ شدهاند .اما بهلحاظ سایر پارامترهای مرتبط با مؤلفۀ
عملکردی مکان ازجمله اختالط کاربریها ،انعطافپذیری ،پارکینگها ،فضاهای همپیوند و ...این ناحیه در قیاس با محور
(خیابان) امام که دارای تنوع کاربری و عملکردی با نقش غالب ارتباطی -تجاری -تفریحی است و دارای تنـوع در طبقـۀ
همک خیابان ،وجود فضاهای پارکینگ ،مسیرهای ویژۀ سواره و پیاده و ...است ،دچار ضع عملکردی است.

سنجش حس مکان در محدودههای مورد مطالعه
در این بخش ،با توجه به سطو مختل مکان براساس دیدگاه جنیفر کراس که پیشتر مطر شد و با توجه به یافتههای
پژوهش حاصل از مشاهدا محققان و نتایج مصاحبهها ،در هریک از محدودههای مورد مطالعـه ،سـطو مختلـ حـس
مکان سنجیده شده و درنهایت ،حس مکان در هر ناحیه به دست آمده است (نمودارهای  2 ،1و .)3
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نمودار .2امتیازدهی و سطحبندی حس مکان با استفاده از جدول جنیفر کراس در خیابان امام (نگارندگان)1395 ،
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نمودار .3مقایسۀ جمعبندی امتیازات حس مکان براساس جدول جنیفر کراس در محدودههای بررسیشده (نگارندگان)1395 ،

مجموع امتیازا مصاحبهشوندگان در مراحل پیشین به دست آمده است و بهعنوان نتیجۀ نهایی برای مقایسـه ،حـس
مکان در دو محدودۀ بررسیشده لحاظ شده است (هر فردی میتواند در باالترین سط حـس مکـان دارای امتیـاز هفـت
باشد).

نتیجهگیری
مکان بهعنوان اصلیترین منبع هویت افراد ،متأثر از همپیوندی میان سه عامل معنا ،فعالیت و ساختار فیزیکـی بـه شـمار
میآید .آنچه امروزه ،بیش از پیش بر آن تأکید میشود ،فاکتور معنای مکان بهعنوان مؤثرترین عامل هویتپرداز در رابطۀ
تعاملی و اجتماعی مکان و انسان و درنتیجه ،شکلگیری حس مکان است .عامل بسیار مهمی که در ارتقای حـس مکـان
در محدودۀ قدیمی بازار وجود دار د ،وجود ارتباطا غنی و قوی انسـانی موجـود در محـدوده اسـت کـه باعـث مـیشـود
علیرغم مشکال اقتصادی ،فرهنگی ،زیرساختی و وجود بیعدالتیهای اجتماعی داخل محدوده و نسـبتبـه بیـرون آن،
تعداد کثیری از افراد نسبتبه مکان احساس افتخار داشته باشند درحالیکه میتوان گفت زنـدگی جمعـی در محـور امـام
به صور کامل و تمامیتی یکدست شکل نگرفته و حس تعلق به مکان ضعی و خفی است .در بسیاری از سـاکنان ،بـه
نوعی حس جدابودن از مکان دیده میشود .این ویژگی از عواملی همچون نداشتن خاطرۀ جمعی ،فقدان فضاهای عمومی
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و تعامال اجتماعی نشئت میگیرد .این پژوهش نشان می دهد هریک از دو محدودۀ مورد مطالعه ،پارامترهـایی مثبـت و
منفی در تحقق حس مکان دارند ولی درکل ،با توجه به مصاحبههای انجامیافته ،مشاهدا و مطالعا بایـد گفـت افـراد
ازنظر حس مکان در محدودۀ قدیمی بازار در وضعیت بهتری از خیابان امام خمینی قرار دارند.
از عوامل مؤثر در ارتقای حس مکان در محدودۀ بازار می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد (تمـامی مـوارد براسـاس
پاسخهای مصاحبهشوندگان ارائه میشود):
 وجود ارتباطا غنی و قوی انسانی (به علت وجود بازار قدیمی و ارتباط نزدیک آن با مسجد جامع و حمام آخوند،قائم و میرزا عبداهلل)
 وجود کاراکتر ویژه و بارز سنتیبودن توجه به حس معماری بومی و استفاده از مصال سازگار با اقلیم وجود مکانهای قدیمی ،تاریخی و هویتبخش مانند بازار و حمامهـای داخـل آن ،مسـجد جـامع و خانـههـایقدیمی محله
 انس با محیط و داشتن هویت فرهنگی اصیل در محله بافت فیزیکی ویژه و محصوریت محدوده در عین رعایت مقیاس انسانی مشخصبودن دقیق مرز محله آرامسازی ترافیکی بهنسبت خیابان امام خمینی تمایل درصد فراوانی از افراد به مشارکت در اجرای طر های بهسازی و نوسازی محدوده.در مقابل ،میتوان عوامل مؤثر در تضعی حس مکان در محور امام خمینی را به شر زیر مطر کرد:
 تبلوریافتن کامل مفهوم سکنیگزینی و حفاظت از محیط فقدان اصالت و ریشهداری و فقدان هویت فرهنگی بومی محلی نبود خاطرا جمعی و ازبینرفتن خاطرا دوران کودکی احاطۀ کامل تکنولوژی بر زندگی ساکنان محدوده و تولد فضاهای غیرملموس و مجازی محققنشدن ارتباطا انسانی قوی فقدان نگاهی جامع و همهجانبه در هنگام برنامـه ریـزی محـیط و توجـه بیشـتر بـه بحـث مسـائل اقتصـادی وایزولهکردن محیط
 یکنواختی محیط و استانداردشدن بافت تناسبنداشتن بافت با نیازهای روز مانند کمبود پارکینگ ،عرض کم برخی از معابر و. ...میتوان عوامل تضعی کنندۀ حس مکان در محور امام خمینی را معلول توسعۀ نظام مدرنیته دانسـت کـه مبتنـی بـر
تقلید و اقتباس است .مظاهر مدرنیتـه ،بـدون وجـود بسـترهای تـاریخی ،فرهنگـی ،اجتمـاعی ،اقتصـادی و طبعـ ًا بـدون
جهتگیریهای مشخص به فضای بومی و محلی این خیابان تحمیل شد .ابزار مهم تحقق هدفهای شهرسازی مـدرن،
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توسعۀ فضاهای ارتباطی سواره ،اعمال سرانهها ،تراکمها ،منطقهبندی و تفکیک فضاها و فعالیتها در گسترۀ این محدوده
بود .بنابراین ،توسعۀ مدرنیته بیش از آنکه به عوامل ریشهای و محتوایی معطـوف باشـد ،بیشـتر در تظـاهرا کالبـدی و
فیزیکی و آراستهسازی چهرۀ محدوده معطوف شده است .دخالت در فضای کالبدی شـهر کهـن و کشـیدن خیابـانهـای
چلیپایی در آن ،آسیبدیدن سازمان محلهای در شهر ،رنگباختن بازار در مقابل خیابان و بروز عریانی و برهنگی در شـهر
از پیامدهای دیگری بود که معماری مدرنیته بهدنبال داشت و بهتدریج ،به تضعی خوانایی ،تمایز کالبدی ،کیفیا  ،معانی
و مفاهیم ،لذ  ،امنیت ،سرزندگی ،شور و خاطره و سایر عوامل شکلدهندۀ حس مکان منجر شد .بـر ایـن اسـاس ،تنهـا
مدنظر قراردادن مؤلفۀ کالبد برای ایجاد حس مکان کافی نیست چراکه این مؤلفه صرفاً در شکلگیری سطو اولیۀ حس
مکان نقش دارد و مؤلفۀ فعالیت نیز دارای نقش بینابینی است و زمینهساز رسیدن به سطو میانی در حس مکان میشود.
در مقابل ،توجه بیشتر به مؤلفۀ معنا با تکیه بر ابعاد شخصی و اجتمـاعی آن و در قالـب گونـۀ «معـانی موجـود در ذهـن
انسان» (شامل معانی کارکردی ،ارزشی ،نشانهای -نمادین) که زمینهساز مشارکت عاطفی و همدالنه در مکان ،پـذیرش
معانی و همذا پنداری با آن بوده و به نوعی به احساس بودن در درون مکان منجر میشود ،میتواند موجب شکلگیـری
سطو ژرفتر حس مکان در انسان شود.
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 کیانی ،مصطفی و پورعلی ،مصطفی (« ،)1391بازشناسی مکان (مطالعۀ موردی :میدان شهرداری رشت)» ،مجلۀ نامـۀ معمـاری وشهرسازی ،شمارۀ  ،8صص .59-74
 کاشی ،حسین و بنیادی ،ناصر (« ،)1392تبیین مدل هویت مکان -حس مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختل آن (نمونۀ موردی:پیادهراه شهر ری)» ،نشریۀ هنرهای زیبا ،شمارۀ  ،3صص .43-52
 گالبی ،آرش و محمدی ،امید (« ،)1392بررسی تجدد در فضاهای معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی دورۀ پهلـوی اول (نمونـۀمطالعه :شهر ارومیه)» ،کنفرانس بینالمللی عمران ،معماری و توسعۀ پایدار شهری.
 گلکار ،کوروش (« ،)1384سنجش مکان در طراحی شهری :درآمدی بر تکنیک مکـانسـنجی ( ،»)place checkمجلـۀ صـفه،شمارۀ  ،40صص .1-23
 محمدزاده ،رحمت جمالی ،فیروز و پورمحمدی ،محمدرضا (« ،)1384بررسی نقش شهرسازی مدرن در تخلفـا ترافیکـی پیـاده:بافت قدیم تبریز» ،نشریۀ هنرهای زیبا ،شمارۀ  ،21صص .17-26
 محمدزاده ،رحمت (« ،)1388بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران» ،صفه ،شمارۀ  ،48صص .79-94 -نوربرگ شولتز ،کریستین ( ،)1391معماری :حضور ،زبان و مکان ،مترجم :علیرضا سیداحمدیان ،تهران :معمار نشر.

