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 1کارشناس ارشد رشته طراحی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
 2استادیار مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/2/3 :تاریخ پذیرش نهایی)92/9/3 :

چکیده
ن هستند .حس مکان جنبه دیگری
ظاهر فیزیکی ،فعالیتها و معانی مواد خام هویت مکا 
از هویت مکان ،در درون این عناصر نیست .بلکه در اثر ارتباط متقابل انسان با این عوامل شکل
میگیرد .حال این سوالها مطرح است که رابطه بین هویت مکان و حس مکان چگونه است؟
چگونه میتوان به یک مکان ،با هویت خاص خود دست یافت؟ با توجه به بررسیهای انجام گرفته،
مکان "ما" دانست و در پاسخ به سئوال دوم ،باید گفت که
هویت مکان را میتوان معادل با حس
ِ
هویت مکان بخشیدنی نیست ،بلکه طی زمان و فرآیندی به وسیله مردم شکل میگیرد ،اما ابتدا باید
از طریق عوامل فیزیکی ،فعالیت و معنا به عنوان مولفههای تشکیلدهنده ،اقدامات الزم در راستای
رسیدن به هویت مکان را انجام داد .دراین نوشتار ،با هدف بازیابی و معرفی نقش هریک از عناصر و
اجزای تشکیلدهنده هویت و حس مکان ،بر پایه مرور متون و اسناد مرتبط در این زمینه ،بهبررسی
آرا و نظرات صاحبنظران پرداختهشدهاست .پس از بررسی عوامل و عناصر مختلف و نیز طبقهبندی
عوامل دخیل در آن ،به تبیین مدلی نو از عناصر و فرآیند شکلگیری هویت مکان و بررسی مدل مذکور
در پیادهراه شهرری (به عنوان موردپژوهشی) پرداخته شده است.
واژههای کلیدی
هویت مکان ،حس مکان ،انسان ،مکان ،زمان.
* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عنوان" :طراحی شهری برای باال بردن سطح کیفی زندگی شهری بر اساس
هویت مکان" می باشد که با راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره دکتر آتوسا مدیری در دانشکده هنر و معماری آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
انجام شده است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09126440495 :نمابر.E-mail: kashihsn@yahoo.com ،021-66935098 :

43

44
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  18شماره 3پاییز ۱۳۹۲

مقدمه
یکی از مســائلی که در شهرهای امروزی مورد توجه قرار گرفته،
بحران هویت 1و پایین بودن سطح کیفی زندگی شهروندان است.
این بحران هویت یا به عبارتی دقیق تر بحران هویت مکان ،ناشی
از نبود مکان به معنای واقعی آن میباشد .مکانی که انسان را در
ارتبــاط بــا الیههای دیگر وجــود خویش قرار میدهــد و این الیهها
بــه شــناخت انســان از محیــط پیرامــون و خویشــتن خــود کمــک
میکننــد .شــناخت از محیــط و خویشــتن باعــث ایجــاد معانــی و
تصاویــر گونا گــون از مکانهــای متفاوت در ذهن انســان میشــود
(معانــی و تصاویــر ذهنی که ناشــی از ادرا ک و احســاس اســت) که
معانی و تصاویر ذهنی مذکور ،به مکان هویت میدهند.
طبــق مطالعــات و پژوهشهایــی کــه از ســوی رفتارشناســان
محیطــی و نظریــه پــردازان از اواخــر دهــه هفتــاد میــادی صــورت
گرفتــه اســت ،هویــت مــکان بــر کیفیــت رابطــه انســان -مــکان و
شــکلگیری هویت مکانی 2و در پی آن هویت فرد موثر اســت .این

امــر لزوم بازنگری و توجه معماران ،طراحان و برنامهریزان شــهری
را به مفهوم مکان و عوامل دخیل در شکلگیری هویت آن افزایش
میدهــد .چــرا که از این منظر شــاید بتــوان یکی از علل ســرگردانی
انســان امروز و بحران هویتی او را در غفلت و بی توجهی نســبت به
هویت و شناختشناســی فضاهای زیســتی به عنوان ظرف زندگی
او دانست .هدف از این نوشتار ،شناخت ،حفظ و بکارگیری عناصر
موثــر در هویــت مــکان و حــس مکان میباشــد .لذا این نوشــتار به
دنبال پاســخهایی برای این پرسشهاست :هویت مکان چگونه،
طــی چــه فرآیندی وتحــت تاثیر چه عواملــی به وجــود میآید؟ و یا
مکان با هویت کدام اســت؟ حس
مهمتریــن عوامــل دســتیابی به ِ
مــکان چیســت و چه رابطــهای با هویت مــکان دارد؟ و تفاوت آنها
در چیســت؟ پس از پاسخگویی به پرسشها و ارائه مدل موردنظر
پژوهش ،در انتها به بررسی پیاده راه شهرری براساس مدل مذکور
پرداخته میشود.

روش تحقیق
روش تحقیــق در نوشــتار حاضــر مبتنــی بــر مطالعــه اســنادی،
براســاس مــرور مســتندات مربــوط به تحقیقــات بارز و برجســته در
زمینــه های مکان ،هویت مکان ،حس مکان و ســطوح آن صورت
گرفتــه اســت .نوشــتار حاضــر در چهــار بخــش تدویــن یافتــه که در
بخــش اول نظریههــا و تعاریــف مرتبط ،مورد بررســی و مطالعه قرار
گرفتــه اســت .در بخــش دوم ،علــل و عوامــل موثــر در شــکلگیری
هویــت مــکان و حس مــکان ،از میان متون مطرح شــده در بخش
اول ،طبقهبنــدی گردیــده ،در بخــش ســوم جمعبنــدی و مدلــی
از هویــت مکان-حــس مــکان مشــتمل بــر ابعــاد ،عوامــل و فرآیند
شــکلگیری آن ارائه شــده و در بخش چهارم ،بر اســاس معیارهای
ســنجش ارائــه شــده در مدل مذکــور و بــا اســتفاده از روش تحلیل
محتوای کیفی ،به ارزیابی پیاده راه شــهرری ،و ارائه سیاس ـتها و
پرســپکتیوهای طراحــی بر اســاس معیارهای طراحــی در پیاده راه
پرداخته شده است.

هویت مکان
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مــكان بعنــوان یك مجموعــه دارای پتانســیل كمك بــه روندی
است كه در آن افراد حس مكان ،تعلق و هویت را توسعه میدهند
و آنهــا را حفــظ مینمایند .مكان در مركز جهان یا دنیای اجتماعی
قــرار دارد .مکانهــا هنگامــی كــه دربــر هــم كنشهــای انســان بــا
محیطزیســت خود مطرحند ،شكل میگیرند و یا از فضاها ساخته
میشوند .مكانها نه تنها با مجموعهای فیزیكی ،بلكه با رشتهای
از فعالیتها و فرآیندهای اجتماعی و روانشناختی که در آنها انجام
میگیرند ،مشخص میشوند ( .)Stedman, 2002,561-581مكان
تنهــا متضمــن و یا شــامل محلهای ویژه فیزیكی نیســت ،بلكه پر

از معانی نمادین ،دلبســتگیهای عاطفی و احساســاتی اســت كه
افراد درباره یك مجموعه مشـ�خص دارند (�Dominy, 2001; Sted
.)man, 2002, 561-581
کویــن لینــچ ،)6 ،1960( 4هویــت یــک مــکان را در تمایــز آن
مــکان بــا مکانهــای دیگــر تعریــف مینمایــد و آن را پایــهای بــرای
شناختهشدن مکان موردنظر به عنوان موجودیتی منحصر به فرد
میداند .این موضوع نشــاندهنده آن اســت که هر مکان آدرســی
واحد و منحصر به فرد دارد و به عبارت دیگر قابل شناسایی است.
بنابرایــن هویــت مكان با منحصر به فرد ســازی یك مكان میتواند
به درستی درك شود.
هویــت مــکان بــه عنوان یکــی از راههــای ارتبــاط بین انســان و
مکان ،بیشتر متوجه ارضای ذهنی و عاطفی بشر است تا نیازهایی
ً
که مستقیما با جسم او در ارتباط باشند .هویت مکان از ارزشهای
فــردی و جمعــی نشــات میگیرد و با گــذر زمان ،عمق ،گســترش و
تغیی��ر مییاب��د ( .)Relph, 1976شــولتز مطالعــه مــکان را مطالعــه
رویدادهــا و حوادثــی کــه در آن اتفــاق مــی افتد ،میدانــد و معتقد
اســت کــه مجموعــهای از رخدادهــا ،شــکلها ،رنگهــا و بافتهــا
شــخصیت یــک مــکان یــا هویــت آن را شــکل میدهــد .او ارتباطی
بین معماری ،مکان و هویت فرهنگی برقرار میکند و معتقد است
تجربه مکان تجربه معنای مکان است (.)Norberg-Schulz, 1981
یــان نایــرن )78 ،1965( 5اذعــان مــی دارد کــه« :بــه انــدازه
انســانها ،هویتهــای مربــوط به مکان وجــود دارد» .زیــرا هویت
در تجربــه ،نــگاه ،ذهــن و نیــت ناظــر ،بــه همان انــدازه موجــود در
ظاهــر فیزیکی شــهر یا منظره و چشــم انداز وجــود دارد .ا گر چه هر
شــخصی ممکن اســت خود آ گاهانه یا ناخودآ گاهانه هویتش را به
مکانهایــی خــاص نســبت دهــد ولی ایــن هویتها در هــر صورت
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میان-ذهنــی ترکیب شــده و تشــکیل یک هویت مشــترک (هویت
مــکان) را میدهنــد .نایــرن اعتقــاد دارد این موضوع ناشــی اســت
از تجربــه اشــیاء و فعالیتهــای مشــابه و یــا آنچــه کــه بــرای یافتن
کیفیتهایی از مکان که مورد تا کید گروههای هم فرهنگ باشــد،
آموزش داده میشود (.)Carmona, 2007, 104
مســلم اســت که هویت به جای آن که یک آدرس ســاده در یك
روزنامه یا مجله و یا نقطه ای بر روی یک نقشــه باشــد ،مشــخصه
اصلــی تجربیات مکانی اســت که هــم بر روی تجربیــات ،تاثیر دارد
و هــم از آن تاثیــر میپذیــرد .آنچــه در میــان اســت فقــط شــناخت
تفاوتهــا و پذیــرش مشــابهتها بین مکانها نیســت ،بلکه عمل
بنیادیتر ،شناسایی تشابه در عین تفاوت است (.)Relph, 1976
اغلــب پژوهشــگران هنگامی كه عبارت «هویت مــکان» را مورد
اســتفاده قرار میدهند از این مفهوم فراتر میروند و به كنش بین
یــك فــرد و یــك مكان به نحــوی كه هویت هــر دو درهــم میآمیزد و
نوعی سازندگی دو سویه پیدا میكند ،توجه ویژهای میکنند .این
صرف بودن و یا تجربه کردن آن مکان است .در
رابطه ،عمیقتر از ِ
این راستا رلف میگوید:
«این تنها هویت یك مكان نیست كه حایز اهمیت است ،بلكه
هویتی كه یك فرد یا گروه با آن مكان دارد نیز مهم است به ویژه این
کــه آیــا افراد ،مکان را بــه عنوان یک غریبه یا آشــنا تجربه میکنند»
( .)Relph, 1976, 45بنابرایــن بــا توجــه بــه مطالــب بیــان گشــته،
مجموع ـهای از ارزشهــای فــردی و جمعــی ،رخدادهــا ،شــکلها،
رنگها و بافتها باعث شکلگیری هویت مکان میگردد که با گذر
زمان و با تغییرات ایجاد شده در هویت انسان و رابطه او با مکان،
مجموعه مذکور تغییر مییابد .شناخت رابطه بین انسان با مکان
کــه با عبارت حس مکان شــناخته میشــود ،از ملزومــات مورد نیاز
در پی بردن به هویت مکان و عناصر دخیل در آن میباشد.

حس مکان
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پیــش از پرداختــن بــه مفهــوم حــس مــکان الزم اســت تفــاوت
7
ایــن مفهــوم بــا مفهــوم روح مــکان مشــخص شــود .روح مــكان
خصوصیتــی ذاتــی و ظاهــری اســت .عــاوه بــر تاثیــر شــكل زمین،
فرآینــد تغییرات فیزیكی و روابــط حاصله از زندگی طوالنیمدت در
یک مکان ،در درک روح آن مکان ،که در طول زمان ثابت نیست،
ً
موثـ�ر میباشـ�د( .)Relph, 2007,18-19معمــوال یــك طــراح ،روح
مــكان را با هدف ایجاد طر حهایی زیس ـتمحیطی با صحنههایی
قابل بسط و توسعه در نظر میگیرد (.)Ibid
عبــارت روح مــكان یــك عبــارت نامانــوس و ناآشــنا اســت ،كــه
عبارت حس مکان به گونهای نادرست جایگزین این عبارت شده
ً
اســت و معموال برای اشــاره به روح یک مکان ،به اشتباه از عبارت
حس مکان استفاده میشود .بهتر است حس مكان ،توان كسب
و درك كیفیتهای متمایز دانســته شود ( .)Ibidاین اشتباه ناشی
از وجود ارتباطی قوی بین این دو مفهوم اســت؛ در نتیجه مکانی
که دارای روحی قدرتمند اســت ،به تولید حســی قوی از آن مكان
كمــك میكند .جامعهای کــه دارای حس مكانی قوی باشــد ،بهتر

میتوانــد بــر تغییراتی که منجر به تولید روح مكانی قوی میشــود،
تأثیــرگــذارد .بــه نظــر رلــف ،تمایز بیــن ایــن دو عبارت بــرای درك و
طراحی اما كن هم بصورت عینی و هم ذهنی مفید است (.)Ibid
حــس مــكان ،تنهــا یــک راه ســاده بــرای توضیــح نحــوه ادرا ک
یــا دریافــت مــكان توســط فــرد نیســت بلكــه مفهومــی ارزشــی و
چند ُبعــدی اســت و بــه شناســایی نمادیــن و عاطفــی فرد نســبت
ب��ه م��كان مرب��وط میش��ود ( .)Stefanovic, 1998, 31-44حــس
مــكان مخلوطی از احساســات خودآ گاه و ناخــودآ گاه و دریافتها
(ادرا ک) اســت؛ مفهومی اســت غنی كه چگونگــی دریافت ،تجربه
و بیان افراد را شــامل میشــود و به یك مكان معنامیدهد و حس
فــرد از مــكان روی نگرشها و رفتــار وی در آن مكان تأثیر میگذارد
( .)Shamai, 1991,347-358ســیرکوس ( ،)31 ،2001حــس مکان را
به یک مارک کاال تشبیه میکند که نشاندهنده یکسری توقعات
در رابطه با کیفیت ،پایداری و قابل اعتماد بودن میباشـ�د (�Car
 .)mona, 2007,102حــس مــكان مفهومــی اســت كــه در بســیاری
متون و مقیاسها مورد استفاده واقع شده است.
حــس مــكان یك پیوند پویا اســت كــه فرد در نتیجه دلبســتگی
به مكان ،هوشــیاری نســبت به مــكان ،تعلق به مــکان ،رضایت از
م��كان ،و تعه��د به م��كان ،آن را توس��عه میده��د (Shamai, 1991,
 .)347-358; Kaltenborn, 1998, 169-189حس مكان یك فاصله
انتزاعــی بیــن خــود و مكان اســت کــه امــكان درك مــكان را بوجود
مـ�یآورد ( .)Tuan, 1980, 3-8یــك فضــای فیزیكــی بــا هر مقیاســی
بــه خــودی خود ،حســی از مكان ایجــاد نمیكند ،بلكــه طی بر هم
كنشهایــی بیــن افراد و مــكان ،و بین خــود افراد ایــن حس تولید
میشود (.)Pretty et al., 2003, 273-287
از نظر نوربرگ شــولتز ،حس مكان در مكانهایی یافت میشــود
كـه دارای شخصیت مشخص و متمایز هستند [دارای هویت مکان]
و این شــخصیت مشــخص از چیزهایی ملموس كــه دارای مصالح،
شكل ،بافت و رنگ هستند ،ساخته شده است (Norberg-Schuls,
 .)1997همچنین از نظر لینچ نیز حس مكان عاملی اســت كه میان
انســان و مــكان ارتبــاط برقــرار كــرده و وحدت بـــه وجود م ـیآورد .او
اعتقاد دارد که فضا باید هویت قابل ادرا كی داشته و قابل شناسایی
و بــه یــاد ماندنی و نمایان باشــد تا حس مكان ایجــاد كند .این نوع
حــس مــكان میتوانــد احســاس تعلــق نیز بــه همراه داشــته باشــد
(لینــچ .)1376 ،شـ�امای ( )Shamai, 1991, 347-358معتقــد اســت
ســطح حس فرد از مكان روی مشــاركت وی در فعالیتهای مرتبط
با مكان مؤثر است.
حــس مــكان ،سینســتیك (وضعیتــی كــه یــک حــس میتوانــد
حــس دیگــری را تحریــك كنــد) اســت .حــس مکان ،بینایــی،
شــنوایی ،بویایی ،حرکت ،المســه ،حافظه ،تصور و پیــش بینی را
بــا هــم تركیــب میكند .حس مــکان یک توانایی اســت كــه به طور
گســتردهای در بیــن افــراد تغییــر پیــدا میكنــد و متفــاوت اســت.
در حالــی كــه ایــن موضــوع تا حــدودی غریزی میباشــد ،بوســیله
مشاهده دقیق و درك تفاوتهای اما كن می تواند آموختنی و قابل
بســط نیز باشــد .ایــن میتواند زمینهای مشــترك در یــك مجموعه
انســانی باشــد ،حسی مشــترك از تاریخ محلی و جغرافیا كه خود را
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در تركیبــی از غــرور و تعهــد بــه بهبود مكان نشــان میدهــد .با این
وجــود حس مكان با كمبودهایی كه هنوز در مهندســی اجتماعی
وجود دارد قابل طراحی شدن نیست (.)Relph, 2007,18-19
حــس مکان دارای ســطوح و درجــات مختلف برای هر انســان
می باشــد .پیتر برگر ( )1971ســه ســطح یکی شــدن مردم شناسان
را بــا فرهنگهایــی که مورد مطالعه قرار می دهنــد ،این طور بیان
میکند (:)Relph, 1976
 -1ســطح رفتاری :شــرکت در فعالیــت های فرهنگــی به عنوان
یک شاهد بی احساس
 -2سطح تا کیدی و یا احساسی :مشارکت عاطفی و نیز رفتاری
و در عین حال دانستن این نکته که عضو کامل آن فرهنگ نیستند.
 -3ســطح شــناختی یــا بومــی شــدن :کــه در آن صــورت انجام
مردم شناسی فرهنگی محال می شود.
گرچه این طبقهبندی مربوط به زمینه متدلوژی مردمشناسی
اســت ،ولی از طرفی حا کی از امکان تقســیمبندی «درون» در یک
م��کان میباش��د ( .)Relph, 1976درون مکانــی بــودن بــه منزلهی
تعلــق بــدان و همــذات پنــداری بــا آن اســت هــر چــه عمیقتــر در
درون باشــید در هویــت بــا مــکان قویتــر هســتید .نوربرگ شــولتز
( )1971نوشــته اســت کــه درون بــودن ،هــدف اصلــی در ورای
مفهوم مکان اســت یعنی بودن در جایی دور از آنچه بیرون است.
لنیــدون )1962(8بــه نحوی مشــابه بیان میکند که اســاس مکان
عبــارت اســت از خلــق درونی کــه از یک بــرون مجزا اســت« :درون
بودن دانستن این که کجائید ،است» و حکم تفاوت میان امنیت
ً
و خطر ،نظم وآشوب ،اختفا و آشکاری ،یا صرفا اینجا و آنجا را دارد.
لذا به همین صورت یک درون رفتاری وجود دارد که عبارت است
از حضــور فیزیکــی در یــک مــکان ،یــک درون تا کیدی و احساســی
وجــود دارد کــه عبــارت اســت از مشــارکت احساســی و درگیر بودن
بــا یــک مکان و یک درون شــناختی وجود دارد که عبارت اســت از
تعهد کامل و ناخودآ گاه به یک مکان (.)Relph, 1976
ســطح و یــا مرحلــه یــك حــس فــردی از مــكان ،بازتــاب از یــك
چندگانگــی عناصــری اســت كــه در احســاسها و روابــط و تعهد به
مكان خالصه میشـ�وند(Shamai, 1991, 347-358; Kaltenborn,
 .)1998, 169-189پــارهای نویســندگان معتقدنــد حــس مــكان
در یــك پیوســتار از ضعیــف بــه قوی بســته بــه قــدرت و عمق حس
فردی از مكان رخ میدهد .شــامای )1991( 9به ســه مرحله اشــاره
دارد كه در آنها حس مكان رخ میدهد :تعلق به مكان؛ دلبستگی
بــه یك مكان و تعهد به یك مكان .شــامای برای حس مكان ،ســه
مرحله اصلی مذکور را بـــا هف ــت سطح تعیین میكند .این سطوح
از حس مكان ،كـــاربرد فرآیند حس مكان را نشــان می دهند كه از
بــی تفاوتــی و آ گاهی از اســتقرار تا تعلق ،دلبســتگی ،یکی شــدن با
اهداف ،مشارکت و در نهایت حس فدا كاری و تعهد عمیق نسبت
به مكان را شامل میشود (.)Shamai, 1991, 347-358
هیومن ( ،)1992پـنج گونه حس مكان را معرفی كرده است كه
عبارت از ریش ـهداری منسجم ،ریش ـهداری تقسیم شده ،بیگانگی
بـــا مكـــان ،بیمكانــی نســبی و بـیمكـــانی مطلــق اس ــت .جنیف ــر
كــراس ،)2001(10نیــز بــه تبعیــت از هیومــن حــس مــكان را تركیبــی

از رابطــه بــا مكـــان و حــس حضــور در اجتمــاع تعریــف می كنــد .او
رابط ــه بـــا مكـــان (دلبســتگی مکانی) را طبق جدول  ۱بـــه صـــورت
زندگینامهای ،معنوی ،ایدئولوژیک ،داســتانی ،مطلوب و وابسته
دسته بندی می كند.
بــا توجــه به جــدول ،1طراحی یک مکان بــا هویت خاص خود،
نیازمند دانســتن نوع رابطه انسانها با مکان خویش است .با پی
بردن به نوع رابطه میتوان خواســتههای انسانها را سنجید و در
طراحیها از آنها بهره گرفت.
آنچه از تعاریف حس مکان مشخص است ،حس مکان در طول
زمان و با توجه به درک افراد ،میزان حضور و مشارکت آنان در مکان
متفاوت اســت .بــه عبارتی حس مــکان دارای مراتب و شــدتهای
مختلف ،متناســب با هر انســان و به صورت فردی میباشــد .برای
افزایش حس مکان و در نهایت ایجاد هویت مکان ،دانستن عوامل
تاثیرگذار در سطوح مختلف حس مکان بسیار ضروری میباشد .این
عوامــل را می توان به عنوان معیارهای ســنجش وجود حس مکان
و در نهایــت هویت مکان دانســت .با توجه به مطالب بیان گشــته،
آن چه در ســطوح اولیه حس مکان دیده میشــود بیشتر مربوط به
عوامل فیزیکی و حضور فیزیکی در یک مکان میباشــد .در ســطوح
میانی حس مکان ،آن چه منجر به رابطه قویتر با مکان می گردد،
مشارکت و دلبستگی با مکان به واسطه فعالیتهای موجود در آن
است و در سطوح آخر حس مکان احساس یکی بودن و تعهد کامل
با مکان به دلیل معناهای شکل گرفته در ذهن انسانها ،مشاهده
میگــردد .بنابرایــن در ادامــه بــه بررســی عوامل موثر در شــکلگیری
هویت مکان و حس مکان به منظور استفاده این عناصر در طراحی
مکانها و ایجاد حس مکان قوی در بین افراد و مکانها و رساندن
آنــان بــه مراتــب باالی حــس مــکان و در نهایت ایجــاد هویت مکان
قوی به وسیله خود انسانها در طول زمان پرداخته میشود.
جدول -1رابطه با مکان (دلبستگی مکانی).

رابطه

نوع رابطه

فرآیند

شرح حال گونه -تاریخی و فامیلی
زندگی نامه ای

متولــد و در حــال زندگی در یــك مكان و
توسعه طی زمان

روحی  -روحانی عاطفی ،معنوی و
غیر ملموس
و معنوی

وجــود حســی از تعلــق و عدم احســاس
خلقشدگی

ایدئولوژیك

اخالقی و قومی

روائی  -داستانی اسطورهای

زندگــی طبــق رهنمودهــای اخالقــی
بــرای مســئولیت انســانی بــه مــكان،
رهنمودهای مذهبی و یا غیر مذهبی
یادگیــری در مــورد یــك مــكان از
طریــق داســتانها ،ایجــاد اســطوره،
تاریخچههــای فامیلــی ،گزارشهــای
سیاسی و روایی و خیالی

مطلوب

شناختی (بر اساس انتخــاب مــكان بــر اســاس لیســتی از
گزینش و مطلوبیت) نشــانههای مطلــوب و ارجحیتهــای
شــیوه زندگــی ،مقایســه مــكان هــای
واقعی با ایدهآلها

وابسته

محدودیــت بــا فقــدان گزینــش یــا
انتخاب ،وابستگی به فرصت اقتصادی
و یا فردی دیگر.

مادی  -جسمانی
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عوامــل موثــر در شــکلگیری هویــت مــکان و
حس مکان
عوامــل فیزیکــی ،فعالیتهــا و معانــی ،ســه عامــل اصلــی
تشــکیلدهنده هویــت مکانهــا میباشــد .دو عنصــر اول از ایــن
عوامل را شاید بتوان به آسانی درک کرد ،اما عنصر مهم معنا بسیار
دشــوارتر فهمیده میشــود .معانی مکانها ممكن اســت ریشــه در
چیدمان فیزیکی اشــیاء و فعالیتها داشــته باشــد ولی معانی تنها
محصــول ایــن عوامل نیســتند ،بلکــه انتظــارات اولیــه ،تجربیات،
نیــات و مقاصــد انســانها بــه عنــوان ناظــر و اســتفادهکننده،
نقـ�ش عمـ�دهای دارد ( .)Relph, 1976بنابرایــن محیــط نمایانگــر
ساختههای ذهنی مشترک افراد است ( .)Carmona, 2003معانی
ممکن اســت تغییر کــرده و از مجموعهای از اشــیاء به مجموعهای
دیگــر منتقــل شــوند و ایــن معانی صاحــب صفتهــای مخصوص
خود از نظر پیچیدگی ،ابهام ،وضوح و غیره هســتند .هویت مکان
همــان قدر که تابعــی از نیتها و تجربیات درون ذهنی میباشــد،
تابع ظواهر ســاختمانها ،مناظر و فعالیتهای درون مکان است
یگــردد ،بلکه به
و نــه فقــط بــه متمایز بــودن مکانهای واحــد برم 
شباهتی میان مکانهای متفاوت هم اشاره میکند.
ظاهــر فیزیکــی ،فعالیتهــا و معانی ،مواد خــام هویت مکانها
هســتند و پیوندهــای دیالكتیك بیــن آنها ،روابط ســاختاری اولیه
ایــن هویتهــا میباشــند .این تجزیــه و تحلیـ ِـل مولفههای هویت
مــکان کامــل نیســت .جنبه دیگــری از هویت وجــود دارد که کمتر
از ایــن مولفههــا و دیالكتیكهــا ملمــوس اســت؛ آن ،همــان صفت
هویت است که روح مكان و حس مکان نامگذاری شده است و به
کارا کتر یا شخصیت مکان برمی گردند ( .)Relph, 1976همانطورکه
پیش از این گفته شد ،رلف در سال  2007میان روح مکان و حس
مــکان بــه عنــوان دو مفهــوم جدا گانه تفــاوت قایل میشــود .این
موضوع بیانگر آن اســت که بکارگیری دو عبارت روح مکان و حس
مکان توســط او ،معادل هم نمیباشــد و یا او از ســال  2007این دو
عبارت را معادل باهم ندانسته است.
حس مکان ،در اثر ارتباط متقابل انسان با عوامل ظاهر فیزیکی،
فعالیتها و معانی شــکل میگیرد .معمار معروف هلندی آلدوفان
آیــک ،این مفهــوم را در عبارت معروف خویش به این صورت بیان
میکند :هر آنچه فضا و زمان بیان میدارد مکان و مناسبت زمانی،
معنایی فراتر از آن را به همراه دارد .زیرا فضا در تصور انسان تبدیل
بــه مکان میشــود و زمــان در تصور انســان مناســبت را میآفریند.
اثرات یک مناسبت زمانی بر مکان به بهترین شکل میتواند در یک
اســتادیوم ورزشــی مشاهده شــود ،یکی در زمانی که پر از انسانها
و در حــال انجــام یــک برنامــه ورزشــی اســت و دیگــر در زمانــی کــه
همان اسـ�تادیوم خالی از تماشـ�اچی است (.)Carmona, 2003,98
همچنین در ادامــه تفکرات رلف ( ،)1976پانتر ،)1991(11عوامل
تشــکیل دهنده حس مکان در زمینه طراحی شــهری را به صورت
تصویــر  ۱مطــرح میکنــد .مــدل پانتر گویــای این مطلب اســت که
حــس مــکان بــه واســطهی فعالیــت ،ســاختار فیزیکی و یــا معنا به
وجــود میآید .پانتر معیارهای ســنجش عوامــل فیزیکی و کالبدی

را منظر شهری ،چشم انداز ،نفوذپذیری ،شکل ساخت و مبلمان
شــهری میداند .او همچنین معیارهای ســنجش عوامل فعالیتی
را کاربریهــا ،میــزان تــردد پیــاده ،میــزان تــردد ســواره ،الگوهــای
رفتــاری ،محیــط مصنــوع و خوانایی و معیارهای ســنجش عوامل
معنایی را مناسبات فرهنگی ،عملکردهای ادرا کی و ارزیابی کیفی
معرفی میکند (.)Carmona, 2003, 99

تصویر -1مدل حس مکان.
ماخذ)Montgomery, 1998, 97( :

بنابــر مطالــب پیــش گفتــه ،بــه نظــر مــی رســد عوامــل موثــر در
شــکلگیری هویت مکان و حس مکان همســان هســتند و شــامل
عوامــل فیزیکــی ،فعالیــت و معنــا میباشــند .بــا توجه بــه نظر رلف
دربــاره ارتبــاط هویــت مــکان و حس مــکان و قایل شــدن ماهیت
مســتقل برای این دو مفهوم ،به نظر میرســد که همسانی عوامل
گفتــه شــده ناشــی از در نظــر نگرفتــن جنبههــای جمعــی مرتبط با
عوامــل تشــکیلدهنده هویــت مــکان و جنبههــای فــردی مرتبط
بــا عوامــل تشــکیلدهنده حس مکان میباشــد .امــا از آنجا که هر
دو مفهــوم هویت مکان و حس مــکان در ارتباطی تنگاتنگ و موثر
بــر یکدیگــر قــرار دارنــد ،اجــزاء و عناصــر تشــکیل دهنده آنهــا نیز به
لحاظ لغوی و مفهومی مشــابه می باشــند ،و تفاوت آنها در ســطح
ارتباطشــان بــا جامعــه (فردی/جمعــی) اســت .بنابرایــن بــا توجه
بــه مطالب بیان گشــته ،عوامل و اجزای مشــترک تشــکیل دهنده
هویت مکان و حس مکان عبارتند از:
 ویژ گیهای فیزیكیاز نظــر فریتــز اســتیل ،مهمترین عوامــل كالبدی مؤثــر در ادراك
و حــس مــكان ،انــدازه مكان ،درجــه محصوریت ،تضــاد ،مقیاس،
تناس ــب ،مقیــاس انـــسانی ،فاصله ،بافــت ،رنگ ،بو ،صــدا و تنوع
بـصری است (.)Steele, 1981
از نظــر سالواســن ،حــس مــكان از تعامــل ســه عنصــر موقعیت،
منظــر و درهــم تنیدگــی فردی به وجود مــی آید كه هر كــدام از آنها
بــه تنهایی برای خلق حس مكان كافی نیســت .عوامل مختلفـــی
چـــون بــی حوصلگــی ،یكنواختــی ســاختمانها و ظهــور عصــر
دیجیتالـ�ی ،تهدیـ�دی برای حس مـ�كان به حسـ�اب میآیند (�Sal
 .)vesen, 2002ازنظــر او شــخصیت كالبــدی ،مالكیــت ،اصالــت،
ســا كنان و وســایل رفاهی ،طبیعــت مانند آب ،گیاهان ،آســـمان،
خورشـــید و فـضاهای خـــصوصی و جمعـی؛ اجـزای تـشكیلدهنده
مكان هستند ،كه در خلق حس مكان مؤثرند.
زمینه و بســتر ،وجود خدمات و تســهیالت ،موقعیت قرارگیری
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مــکان در زمینــه شــهری و نحــوه ارتبــاط بــا پیرامــون و بســیاری
مشــخصات دیگــر ،از جملــه مــواردی هســتند کــه در مطالعــات
کالبدی به آنها اشـ�اره شده است(;Bonaiuto & et al, 2002, 1-12
.)Lansing & et al, 1970
 احساســات و معانــی شــامل خاطــرات ،تجــارب و روابــط،ویژ گیهای مشترك و مفاهیم ضمنی
از نظــر یــان زو ،)1995( 12ســاختارهای معنایــی فضــا و محیــط
ســـاخته شـــده ب ــرای ایجـــاد مجموعههایی از كیفیات خاص و به
وجود آمدن حس مكان نق ــش دارنـــد و حس مكان به نگرش ها،
جهان بینی ها ،ویژگی های فردی و پیوند افراد بـا مكان مانند نام
مكان ،حكایات مربـوط بـه مكـان ،تجربـه هـای مكـان و پیوندهای
معنوی با مكان بستگی دارد.
معنــا میتوانــد از فعالیــت و فرم ســاخته شــدهای کــه در مکان
وجود دارد ،مشتق شود (.)Montgomery, 1998, 93-115
 فعالیتهایی كه در مكان صورت میگیرندتعاملهــای اجتماعــی مرتبــط با مــكان بــه عنــوان زیرمولفهای
از فعالیتهـ�ا تلقـ�ی میشـ�ود ( .)Turner, 2006, 204-217یکــی از
موثرترین ویژگیهای مکان که ســبب ارتقای حس مکان میگردد،
فعالیتهــا و تعامــات بیــن انســان -مــکان و انســان -انســان در آن
مکان است (.)Relph, 1976
فعالیــت بســیار زیاد ،محصــول  2مفهوم جدا از هــم اما مرتبط با
هم اســت :سرزندگی و تنوع .ســرزندگی وجه تمایز موفقیت مناطق
شــهری از یکدیگــر اســت .ســرزندگی بــه شــماری از مــردم در داخــل
و اطــراف خیابــان (جریــان هــای پیــاده) در زمانهــای مختلــف روز
و شــب ،میــزان جــذب امکانــات و یا تســهیالت ،تعــداد رویدادهای
فرهنگــی و جش ـنها در طــول ســال ،وجــود یــک زندگــی خیابانــی
فعــال و بــه طــور کلــی تا چــه حد یــک مکان باعــث احســاس زنده و
شـ�ادی و نشـ�اط میشـ�ود ،اشـ�اره دارد (.)Montgomery, 1998, 97
در واقــع ،مکانهایــی موفــق بــه نظــر میرســند کــه دارای پالسهــا
ی��ا ریتمه��ای زندگ��ی ی��ا ش��ور و ش��وق هس��تند ( .)Ibid, 98امــا این را
همیشــه نمیتــوان پذیرفت ،به عنوان مثال در حــال حاضر تعداد

زیــادی محلههــای پر جنــب و جوش وجود دارد کــه به مکانهای
کسـ�لکننده و بیاثـ�ر تبدیـ�ل شـ�دهاند ( .)Ibid, 98حقیقــت آن
اســت کــه ترکیبهایــی از مخلــوط فعالیتهــای در ارتبــاط بــا هم
از نظــر کارکــرد ،کلیــد موفقیــت بــودن مــکان هــای شــهری اســت.
ایــن مخلــوط نیــاز بــه تنوعــی گســترده از مــواد تشــکیلدهندهای
دارد کــه بــه نوبــه خــود بــه وجــود میــزان کافــی از تقاضــا بــرای
حفــظ فعالیتهــای اقتصــادی گســترده ،وابســته اســت(.)Ibid
عالوه بر مطالب گفته شده ،با توجه به نظرات کرمونا ،طریقی که
مکانها در طول زمان به وســیله آن اداره شــده و کنترل میشــوند،
نیز موثر بر حس مکان میباشد (.)Carmona, 2007, 102

جمع بندی و بحث
برداشت کلی حاصل از تعاریف و مفاهیم مربوط به حس مکان و
هویت مکان نشان میدهد که این دو مفهوم در رابطهای مستقیم
بــا هــم قــرار دارنــد .دو مفهــوم مذکــور از یکدیگــر نشــات میگیرنــد و
عوامل ســازنده هر یک بر هم تاثیرگذار میباشــد .با توجه به این که
حــس مکان مفهومی وابســته به فــرد بوده و مفاهیم فــردی در کنار
هــم میتواند تشــکیل مفهوم کلی و جمعــی را دهــد ،بنابراین برای
سنجش هویت مکان به عنوان یک مفهوم کلی و جمعی نسبت به
حــس مــکان ،میتوان از عوامل موثر در ایجاد حس مکان اســتفاده
شدت وجود هویت ،در یک مکان پی برد.
نمود ،تا به
ِ
در نهایت با توجه به سنجش معیارها و پی بردن به کمبودهای
موجود در راســتای نوع رابطه افراد با مکان ،میتوان به طراحی و
ارائــه سیاســتهای طراحــی در ابعاد فیزیکــی ،فعالیتــی و معنایی
پرداخــت .بــه همین دلیــل در ادامه بــه بیان معیارهای ســنجش
و طراحــی حــس و هویــت مــکان از دیــدگاه صاحبنظــران مربوطــه
(جدول  )۲پرداخته می شود.
از معیارهــای گفتــه شــده در جــدول  ،۲بخشــی بــه عنــوان
معیارهــای ســنجش و بخشــی دیگر به عنــوان معیارهــای طراحی
در نظــر گرفته میشــوند .معیارهای ســنجش ،آنهایی هســتند که
از فصــل مشــترک ذهنیــات افــراد گونا گــون و رابطــه آنهــا بــا مــکان
(حس مکان) منتج میشــوند .همچنین معیارهای طراحی نیز در

جدول  -2معیارهای مربوط به سنجش و ایجاد حس مکان و هویت مکان از دیدگاه صاحبنظران.

ردیف

صاحبنظران

سال

معیارهای مطرح شده مربوط به سنجش و ایجاد حس مکان و هویت مکان

1

یان نایرن

1965

تجربه ،نگاه انسان ،ذهن و نیت ناظر و فرهنگ

2

ادوارد رلف

 1976و 2007

3

نوربرگ شولتز

1981

رویدادها و حوادث ،مصالح ،شکلها ،رنگها و بافتها

4

کوین لینچ

1981

قابل شناسایی ،به یاد ماندنی و نمایان بودن

5

فریتز استیل

1981

اندازه مكان ،درجه محصوریت ،تضاد ،مقیاس ،تناسـب ،مقیاس انـسانی ،فاصله ،بافت ،رنگ ،بو ،صدا و تنوع بـصری

6

پانتر

1991

ارزشهایفردیوجمعی،انتظاراتاولیه،تجربیات،نیاتومقاصدانسان،روحمکان،زمان،تعامالتاجتماعی،فعالیتهاوتعامالت
بین انسان-مکان و انسان-انسان ،تحریک کننده (محرک بینایی ،شنوایی ،بویایی ،حرکت ،المسه ،حافظه ،تصور و پیش بینی)

ساختار فیزیکی

منظر شهری ،چشم انداز ،نفوذپذیری ،شکل ساخت و مبلمان شهری

فعالیتی

کاربریها ،میزان تردد پیاده ،میزان تردد سواره ،الگوهای رفتاری ،محیط مصنوع و خوانایی

معنایی

مناسبات فرهنگی ،عملکردهای ادرا کی و ارزیابی کیفی

49
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7

شامای

1991

تجربه افراد ،نگرش ها ،رفتار افراد و مشارکت

8

یان زو

1995

ساختارهای معنایی ،نگرشها ،جهانبینیها ،ویژگیهای فردی و پیوندهای افراد با مکان

9

مونتگومری

1998

سرزندگی و تنوع

10

استفانوویچ

1998

مفاهیم نمادین و عاطفی

11

جنیفر کراس

2001

نوع رابطه با مکان (زندگینامهای ،معنوی ،ایدئولوژیک ،داستانی ،مطلوب و وابسته)

12

سیرکوس

2001

کیفیت مکان ،پایداری مکان و قابل اعتماد بودن

13

بو ِنتو

2002

زمینه و بستر ،وجود خدمات و تسهیالت ،موقعیت قرارگیری مکان در زمینه شهری ،نحوه ارتباط مکان با پیرامون

14

سالواسن

2002

موقعیت ،منظر ،درهم تنیدگی فردی ،شخصیت کالبدی ،مالکیت ،اصالت ،سا کنین ،وسایل رفاهی ،طبیعت و فضاهای
خصوصی و جمعی

15

ِپ ِرتی

2003

روابط بین افراد با مکان و افراد با افراد ،مقیاس و عوامل فیزیکی

16

کرمونا

2007

مدیریت و برنامه ریزی ،زمان

قالــب ظاهــر فیزیکی ،نوع فعالیتهــای موجود در مــکان و عوامل
معنایــی (کــه بــه صورت فیزیکــی و فعالیتــی بروز مییابنــد) متجلی
میشــوند .بنابراین مدل طراحی بر اساس هویت مکان ،بر اساس
اندیش ـههای نظریهپردازهای مطرح شده همچون رلف ،شامای،
شولتز ،جنیفر کراس ،کوین لینچ ،پانتر ،مونتگومری ،کرمونا ،پیتر
برگــر و ....و توضیحــات ارائــه شــده ،شــامل مراحــل زیــر (تصویر )۲
میباشد:
 -1ســنجش وضعیــت موجــود بــر اســاس معناهــای ســاخته
شده در ذهن انسان با توجه به حس مکان انسان
بهطور مثالدر اینمرحلهبهبررسینوعرابطهانسانبا کالبدمکان
پرداخته میشود .هدف از این بررسی ،دریافت نظرات و دیدگاههای
اســتفادهکنندگان در ارتبــاط بــا عناصــر مختلــف کالبــدی مــکان
میباشد .نتایج حاصل از این دیدگاهها و نظرات ،بیانگر کالبدهای
مشترک ،بارز و مشخص از دید استفادهکنندگان و سپس بهرهگیری
از عناصــر و اجــزای موجــود و طراحی براســاس آن عناصر میباشــد.

تصویر -2مدل طراحی بر اساس هویت مکان و حس مکان.

 -2طراحــی فیزیکــی ،فعالیتــی و معنایــی براســاس ســنجش
وضعیت صورت گرفته
در ایــن گام براســاس ســنجش وضعیــت موجــود و پیبــردن
بــه اصلیتریــن عناصــر تاثیرگــذار در هویــت مــکان ،بــه تقویت این
عناصر هویت بخش متناســب با نوع رابطه افراد با مکان پرداخته
میشود.
 -3برنامهریزی و مشارکت افراد در طول زمان
تا اینجا هرچه بیان شد شرط الزم و نه کافی برای رسیدن به
هویــت مکان اســت .اما آنچه شــرط کافی برای رســیدن به هویت
مکان میباشــد ،برنامهریزی و مشــارکت افــراد در طول زمان برای
پایداری و ماندگاری است.
 -4دستیابی به هویت مکان در طول زمان
بــا توجه بــه توضیحــات ارائه شــده ،مدل دســتیابی بــه هویت
مــکان بــه صــورت تصویــر  ۲در نظر گرفته شــده اســت .الزم به ذکر
است که این مدل چرخهای میباشد.
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نمونه موردی (پیاده راه شهرری)
شــهرری در جنوبیترین قســمت شــهر تهران (منطقه  )20واقع
شــده اســت که بواســطه اســتقرار حرم حضــرت عبدالعظیــم (ع) و
سایر اما کن متبرکه دارای خصلت مذهبی ،بواسطه سابقه تاریخی
دارای خصلت تاریخی ،و نیز دارای چشماندازهای باز و مناظر قابل
توجه میباشــد .در شــمال حرم حضرت عبدالعظیم (ع) ،محوری
پیــاده بــه طــول حــدود  340متــر قــرار دارد .در اطراف ایــن محور،
کاربریهــا و فعالیتهــای گونا گون تجاری به همراه کاروانســرای
کهن قرار دارد .انتهای این محور به ورودی شــمالی حرم و بازارچه
سرپوشــیده همجوار آن ختم می شــود .برای روشنتر شدن مدل
مطــرح شــده به بررســی ایــن مــدل در پیــادهراه شــهرری پرداخته

تصویر -3بررسی نمونه موردی (پیاده راه شهرری) با توجه به مدل هویت مکان -حس مکان.

شــده اســت .در ابتــدا با بررســی و تحلیل وضع موجود پیــادهراه بر
اســاس معیارهای ســنجش و مشــاهده میدانی و مصاحبه عمیق
با اســتفادهکنندگان (کســبه محل ،زائران ،خریداران ،اهالی و،)...
مشــخص گردیــد کــه حــس مــکان اســتفادهکنندگان در ارتبــاط با
پیــادهراه ضعیف بوده و بیشــتر تحت تاثیر ارتبــاط روحی و معنوی
آنــان بــا حرم اســت .این موضــوع بیانگر عــدم وجود هویــت مکان
در این پیادهراه (به عنوان یک عنصر مســتقل شــهری) میباشــد.
ســپس بــا توجه بــه معیارهــا و شــاخصهای طراحی ،بــرای ایجاد
و افزایــش حــس مــکان و هویــت مکان اســتفادهکنندگان ،بــه ارائه
سیاس ـتهای طراحــی پرداختــه میشــود و در نهایــت بــا توجه به
سیاس ـتهای طراحی ،به ارائه منظرهایی از طرح پیشــنهادی در
محدوده مورد نظر مطابق تصویر۳پرداخته شده است.
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نتیجه
هویــت مکان ،هویتی اســت کــه ارائهکننده تمایــز بین مکانها
نگــر معانــی و تصاویــر ذهنــی مشــترک افــراد و حــس مــکان
و بیا 
بیانکننــده رابط ـهی بین انســان و مــکان که امــکان درک مکان و
ارتباط با آن را به وجود میآورد ،میباشــد .با مقایســه مولفههای
تشــکیلدهنده هویــت مــکان و حــس مــکان ،آن چــه مشــخص
اســت یکــی بودن و همســان بــودن مولفهها اســت ،امــا تفاوت در
کجاست؟
منظــور از مولفههــای فیزیکــی ،فعالیتــی و معنایــی در حــس
مــکان ،مولفــه فیزیکی فــردی ،مولفــه فعالیتی فــردی و همچنین
مولفــه معنایــی فــردی اســت .بدیــن معنــی کــه ایــن مولفههــا در
انســانهای مختلــف متفــاوت اســت ،امــا وقتــی این انســانهای
مختلــف در مکانــی کنار یکدیگر زندگــی میکنند ،در اجــزا و عناصر
تشــکیلدهنده این عوامل (ســاختار فیزیکــی ،فعالیتی و معنایی)
فــردی ،اشــترا ک دارنــد کــه بــر همیــن اســاس مکانهــای موجود
در محلــه خــود را شــکل میدهنــد .بــه ایــن مولفههــای اشــترا کی
(ســاختار فیزیکی ،فعالیتی و معنایی) ،مولفههای تشکیلدهنده
هویــت مکان می گویند .بنابراین ارتباط بین هویت مکان و حس
مکان را به صورت تصویر 4میتوان بیان نمود.
به عبارتی سادهتر میتوان طبق تصویر ۵این گونه بیان کرد:
بــا توجه به مطالب بیان شــده ،روشــن اســت کــه هویت مکان
هــم ماننــد حــس مــکان دارای ســطوح و شــدت مختلــف بــوده و
عوامل تاثیرگذار در سطوح مختلف حس مکان ،با توجه به نتیجه
اشــاره شــده ،در هویــت مکان هم موثــر میباشــند .بنابراین تعلق
مکانــی ،دلبســتگی مکانــی و هویــت مکانــی از عوامــل تاثیرگــذار بر
شــکلگیری فرآیند طراحی یک مکان با هویت و رسیدن به هویت
مکان هستند.
در نهایــت ایــن گونــه میتــوان بیــان نمــود کــه هویــت مــکان

بخشیدنی نیست بلکه طی زمان و فرآیندی به وسیله مردم شکل
میگیــرد ،امــا ابتدا باید از طریق عوامل فیزیکــی ،فعالیت و معنا به
عنــوان مولفههای تشــکیلدهنده هویــت مکان اقدامــات الزم در
راســتای رســیدن بــه هویــت مــکان را انجــام داد (ســاختار فیزیکی
و فعالیــت بــه عنــوان عناصری در هویت مکان اســت که بر اســاس
معناهــای شــکل گرفتــه در ذهــن افــراد قابلیــت طراحــی دارنــد) و
ســپس در طول زمــان و بــا برنامهریزیهای مختلــف (کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت) در جهت اهداف استفادهکنندگان از فضا
به منظور حضور بیشــتر و اســتفاده از مشــارکت آنها ،به عنوان ابزار
کافی در رسیدن به هویت واقعی مکان دست یافت.
بنابرایــن همانطــور که پیــش از این نیز در تصویر  2نشــان داده
شــد ،مدل ارائه شــده در این پژوهش در  4گام شــامل -1 :ارزیابی
وضــع موجــود براســاس معیارهــای ســنجش (شــناخت و تحلیل)
 -2ارائــه راهکارهــا و سیاســتهای طراحــی بــر اســاس معیارهــای
طراحــی (طــرح اولیــه)  -3مدیریــت و مشــارکت در زمــان (کنترل و
نظــارت) و  -4طــرح نهایی در جهت ایجــاد و افزایش هویت مکان
بــه دســت مــردم و با طی زمــان ارائه میگــردد .با ارزیابــی پیاده راه
شــهرری براســاس مــدل پژوهــش ،عــدم توجــه بــه مســائل روانی،
روان شــناختی و معنایــی در ایــن پیــادهراه ،و در نتیجــه کاهــش
حــس مــکان و در نهایــت هویــت مکان مشــخص شــد .بــا افزایش
محصوریت ،ایجاد تباین فضایی ،ایجاد فعالیتهایی برای جذب
هر چه بیشتر افراد در گروههای سنی و جنسی مختلف و گذراندن
زمــان بیشــتر در ایــن محــور و همچنیــن تعریــف ورودی مناســب
برای پیاده راه شــهرری ،میتوان به حس مکان و هویت مکان در
پیادهراه به مرور زمان و از طریق استفادهکنندگان دست یافت.
بــا توجه بــه مطالب مطرح شــده عناصر تشــکیلدهنده هویت
مــکان (طبــق جــدول  )۳عبارتنــد از :انســان ،مــکان ،حــس مکان
(ساختار فیزیکی ،فعالیت و معنا) ،مشارکت و برنامهریزی و زمان.
همچنین روند دستیابی به هویت مکان ،به وسیله عناصر مذکور،
به شرح زیر میباشد:
در ابتدا وجود انسان و مکان و ایجاد رابطه بین انسان -انسان و

تصویر -5مدل هویت مکان و حس مکان.
جدول -3عناصر تشکیل دهنده هویت مکان.

عناصر تشکیل دهنده
هویت مکان
تصویر -4مدل هویت مکان و حس مکان.

• انسان
• مکان
• حس مکان ( ساختار فیزیکی ،فعالیت و معنا)
• مشارکت و برنامه ریزی
• زمان
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 توسط انسان و با مشارکت و برنامهریزی او در، فعالیت و معنا،فیزیکی
.طول زمان شکل میگیرد و مکان به هویت خاص خود دست مییابد

 مدنظر قرار، که تشــکیلدهنده حس مکان هستند، مکان-انســان
 شــامل عوامل، ســپس عناصر تشــکیلدهنده حس مکان.میگیرد
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