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تبیین نسبت رابطۀ انسان و مکان در فرآیند طراحی
معماری با رویکرد پدیدارشناسی
صمد نگین تاجی* ،1مجتبی انصاری ،2حسنعلی پورمند
 1پژوهشگر دوره دکتری معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2دانشیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 3دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،95/3/25 :تاریخ پذیرش نهایی)96/7/5 :

چکیده
طراحــان در صورت اســتفاده مؤثر از رابطۀ انســان و مــکان در خلق فضا ،میتواننــد محیطهای بامعنا
و باهویت بیافرینند .پدیدارشناســی ،به دلیل داشــتن قابلیت شناخت رابطۀ انسان و مکان ،میتواند
بــه طراحــان در فرآینــد طراحــی کمــک کنــد .روشتحقیــق ایــن مقالــه توصیفی-تحلیلــی و جمعآوری
اطالعــات بــا اســتفاده از منابــع کتابخان ـهای بــوده اســت .هــدف ایــن تحقیــق ،چگونگــی اســتفاده از
نگــرش «پدیدارشناســی» در فرآیند طراحی اســت .پدیدارشناســی مــکان ،دو رویکرد هستیشناســی و
شناختشناســی را در بــر میگیــرد .هستیشناســی بیشــتر دید مکانــی دارد و به دنبــال معنایمكان یا
زیس ـتجهان (روحمکان) میباشــد ،و شناختشناســی بیشــتر نظرگاهی انســانی به موضوع دارد و به
دنبال چیســتیمكان یا تجربۀزیسته (حسمکان) است .نتایج تحقیق نشان میدهد در مراحل اولیۀ
فرآیند طراحی (شناخت مسئله) ،از هر دو رویکرد «پدیدارشناسیمکان» میتوان استفاده کرد .در این
مرحلــه بهکارگیــری روحمکان به عنوان راهنمای طراحــی در فرآیند طراحی هم امکانپذیر و هم الزامی
سمــکان میتــوان با مشــارکت ذینفعــان برای ایجــاد ظرفیت ارتباط مؤثــر بین فرد و
میباشــد؛ و از ح 
مــکان در فرآیند طراحی اســتفاده کرد .عالوه بر این ،بــرای آموختن از فرآیند طراحی و همچنین بهبود
ارتبــاط طــرح بــا کاربر واقعــی ،میتوان رویکــرد شناختشناســی پدیدارشناســی را بکار گرفــت .در این
حالت ،میزان موفقیت طرح در آفرینش حس مکان پس از بهرهبرداری مورد سنجش قرار میگیرد.

واژههای کلیدی
پدیدارشناسی ،هستیشناسی ،شناختشناسی ،فرآیند طراحی.
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مقدمه
موضــوع رابطــۀ انســان و محیــط در چهار دهۀ اخیــر ،در کانون
توجــه بســیاری از صاحــب نظــران در علــوم مختلــف بــوده اســت.
ا گرچــه نــگاه علمی به پدیــده پیوند انســان و مکان مقولــه تازهای
نیســت ،هنوز پرس ـشهای متعددی در ارتباط با چگونگی تعریف
رابطــۀ انســان و مــکان بــرای اســتفاده در فرآیند طراحــی معماری
مطــرح میشــود و بهدلیــل عــدم پاس ـخگویی صاحــب نظــران و
طراحــان به این ســواالت ،محیطهــای انسان-ســاخت از کارایی
و عملکــرد مطلوبــی برخــوردار نیســتند .یکــی از بهتریــن روشهــا
بــرای رفــع ایــن نارســاییها ،اســتفاده از رویکرد پدیدارشناســی در
فراینــد طراحی اســت؛ به این دلیل که پدیدارشناســی در معماری
گفتمانی زنده و فعال اســت که دارای قابلیتهای ناشناخته برای
آ گاهی از وضعیت انســان و محیط ،ســویههای وجودی دریافت و
ادرا ک محیــط ،مــکان و فضا اســت (شــیرازی 1388 ،نقل شــده از

شــولتز .)9 ،1388،در ایــن صــورت ،آفرینش فضا بــه صورت واقعی
و بــا در نظــر گرفتــن کاربر شــکل میگیــرد؛ و نتیجۀ کار آن اســت که
فضا ،قابلیت بیشــتری برای تبدیل شــدن به مکان و ایجاد ارتباط
ویــژه بیــن فضا و انســان را دارد .از این رو ،شــناخت و درک محیط
و بهکارگیــری ایــن شــناخت در فرآینــد طراحــی بــرای طراحــان در
اولویــت اســت .روش تحقیــق این مقالــه توصیفی-تحلیلی اســت
و جم ـعآوری اطالعــات بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــهای بــوده
اســت .در ایــن تحقیــق با مطالعــۀ رابطۀ انســان و مکان بــا رویکرد
پدیدارشناســی ،ابتدا به تبیین نســبت و چگونگی شکلگیری این
رابطــه پرداخته شــده و ســپس چگونگی اســتفاده از ایــن رابطه در
فرآینــد طراحــی معمــاری مشــخص میشــود تــا بتــوان از آن بــرای
آفرینش فضاهای مطلوب ،که قابلیت بیشتری برای تبدیل شدن
به مکان دارند ،استفاده کرد.

 -۱مکان
فضــای انسان-ســاخت ،شــبکهای پیچیــده از روابــط متنوعــی
اســت کــه نــه تنها بین افــراد بــا همدیگر ،بلکه بیــن افــراد و مکانها
نیــز رخ میدهــد .مــکان ،بخشــی از فضاســت کــه از طریــق انســان
شخصیســازی شــده اســت؛ یعنــی زمانــی که ارتبــاط انســان و فضا
مبتنی بر تجربهای برای انسان باشد ،فضا به مکان تبدیل میشود.
ایــن ارتبــاط بدین معنی اســت که مکان یعنی یک بخــش از تجربۀ
محیطی و همراه با همگرایی شناختها (.)Pretty et al., 2003, 275
به عبارت دیگر ،مکان ،فضای ویژهای است که با معنا و ارزشهای
کاربران پوشش داده شده است؛ و در تقابل با فضا ،رابطۀ مؤثر قوی
بین شخص و یک قرارگاه ویژه را بیان میکند.

 -۲پدیدارشناسی
ً
پدیدارشناســی ،اساســا مطالعۀ تجربۀزیســته 1یا زیس ـتجهان
اسـ�ت ( .)Van Manen,1997توجــه به تجربۀ زیســته به منزلۀ تالش
بــرای فهــم یــا درک معانــی تجربــه انســان ،آن چنــان کــه زیســته،
تلقی میشــود؛ و هدفش ،آشــکار ســاختن معانی جدیــد و یا معانی
مغفولمانده اســت .بنابراین پدیدارشناسی به جهان آن چنان که
به وسیله یک فرد زیسته میشود ،توجه دارد؛ نه جهان یا واقعیتی
کــه چیــزی جدای از انســان باشــد .در ایــن حالت ،پدیدارشناســی،
راهی است که هدف از پیمودن آن ،فراهم ساختن امکان دسترسی
3
به ســاختارها و معناهای زیستجهان است (شولتز .)1388 ،کوچ
معتقد اســت ،نقطۀ تمرکز پدیدارشناســی ،مفهوم جداییناپذیری
انســان و جهان اســت و به نظر میآید با اســتفاده از پدیدارشناسی،
آشکارسازی حوزهای از وجود ،که از طریق تجربه ،خود را با قطعیت
2

کام��ل عرض��ه مینمای��د ،امکانپذیر اس��ت ( Koch,1996نقل شــده
چنــاری .)124 ،1386،رویکــرد پدیدارشناســی ،براســاس نــوع و
چگونگی نگرش به دو دسته تقسیم میشود:
-۱پدیدارشناسی جریانی شناختشناسانه
 -۲پدیدارشناسی جریانی هستیشناسانه
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جریــان شناختشناســانه ،بــه ارتبــاط بیــن ادرا ککننــده و
ادرا کشــده توجــه دارد .صاحبنظــران ایــن جریان بر ایــن باورند
کــه توجــه نکــردن به این منظــر ،باعث از دســت رفتــن دانشهای
نشــأتگرفته از تجربــۀ انســان (از قبیــل معنا) شــده اســت .در این
خلق
دیــدگاه ،موضوع تحقیق ،فعالیت انســان اســت و انســان در ِ
یافته شریک است (چناری.)120 ،1386،
الورتــی 6بــر ایــن بــاور اســت کــه چارچــوب تفســیری در جریــان
هستیشــناختی ،از اعتقــاد بــه «وجــود» واقعیــات متعــددی کــه
ً
به وســیله انســان ســاخته شــدهاند و ضمنا میتوانند توســط وی
تغییــر یابنــد ،حمایــت میکنــد .از این منظــر ،واقعیت چیــزی «در
بیــرون» نیســت ،بلکــه وضعــی و محــدود به یــک مکان بــوده و به
ش��یوۀ منحصربهفردی س��اخته میشود ( Laverty, 2003به نقل از
چنــاری .)126 ،1386 ،پدیدارشناســی در رویکــرد اول ،به مســائل
عمــدهای نظیــر وضــع ســوژه ،ابــژه و ادرا ک حــس می پــردازد؛ و در
رویکــرد دوم ،در عیــن حالــی کــه همــۀ این گونــه مســائل از جمله
ادرا ک و آ گاهــی را مــورد بحــث ،نقــد و تحلیــل قــرار میدهد ،خود
مکان و ذات آن و نسبت آن با وجود را نیز مورد توجه قرار میدهد
(خاتمی.)75 ،1387،
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پدیدارشناسی

 -۳پدیدارشناسی مکان
پدیدارشناسی ،اولین گام را برای کشف ارتباطات طبیعی افراد
با مکان برداش ـ ــت .تجلیگاه عینی زیست-جهان ،پدیدارشناسی
مکان است؛ برای پدیدارشناس ـ ــان ،مکان ،تبدیل به نقطۀ اولیه
و مرک ـ ــزی میش ـ ــود و از آنجا بقیۀ جهان تجربه و تعریف میش ـ ــود
(شولتز .)31 ،1381،در ارتباط با پدیدارشناسی مکان ،دستهبندی
جریانه ـ ــای فلس ـ ــفی پدیدارشناس ـ ــی یعن ـ ــی هستیشناس ـ ــی و
شناختشناس ـ ــی نیز صادق است .رویکرد هستیشناسی ،بیشتر
دید مکانی دارد .رویکرد شناختشناسی ،بیشتر نظرگاهی انسانی
به موض ـ ــوع دارد .در هستیش ـ ــناختی ،به دنب ـ ــال معنای مكان
هستیم و در شناختشناس ـ ــی ،به دنبال چیستی مكان .در اولی
ادراك آ گاه ـ ــی وجود دارد و در دومی كارك ـ ــرد پدیدهها و چگونگی
اس ـ ــتفاده از آنها .از این رو ،در ادامه به خاس ـ ــتگاه هر کدام از این
جریانه ـ ــا و تأثی ـ ــرات آن بر معم ـ ــاری پرداخته میش ـ ــود تا بتوان
به نقش ـ ــۀ راهی برای تعیین نس ـ ــبت رابطۀ بین انس ـ ــان و مکان و
چگونگی استفاده از آن در فرآیند طراحی دست یافت.
 -1-3پدیدارشناسی هستیشناسانه –زیستجهان
نقطــۀ آغــاز این رویکــرد ،عالقه و توجــه هایدگر به مکان بــود .او،
بــه وضــوح ،تقدم اولویت هستیشناســی را به جنبههــای مبتنی بر
عمــل میدهــد تــا جنبههای تأملی و تفکــری ،زیرا معتقد بــود ما در
ً
وهلۀ اول ،با جهان در تعامل هستیم و متعاقبا از طریق این تعامل
و درگیری توام با توجه اســت که جهان برای ما مکشــوف و مقتضی
میگــردد (پرتوی .)51 ،1388 ،هایدگر از انســان به عنوان موجودی
در-جهــان و در نســبت و تعامل مســتقیم با آن یــاد میکند .از نظراو ،بودن-در-جهان ،شــاخۀ اصلی هســتۀ بشر و مؤید این واقعیت
اس��ت ک��ه ه��ر آنچ��ه هس��ت محیط��ی دارد ( Relph, 2000بــه نقــل از
پرتــوی« .)48 ،1388 ،بــودن در» یــک رابطــۀ مکانی یــا فضایی ،آن
گونــه کــه دکارت در نظر داشــت ،نیســت بلکه یــک رابطــۀ التفاتی را
مطرح میکند .بودن ما در جهان همراه اســت با مجموعه تعلقاتی
که به جهان داریم .برای اینکه «در جهان» باشیم ،باید ابتدا خود را
«در» مکانی درگیر با چیزها ،انسانها و زندگیها پیدا کنیم .در واقع،
تالش هایدگر ،یادآور این نکتۀ مهم اســت که زیســت-جهان روزمرۀ
مــا ،بیــش از هــر چیــز در برگیرندۀ «چیزهــای ملموس» اســت تا امور
انتزاعی و لذا مسیر شناخت هستی از آشنایی و درگیری «دازاین »7با
همین امور روزمره آغاز گردیده است (پرتوی.)54 ،1388 ،
جهــان روزمــره ،همــان محیــط به تجربــه در آمده اســت؛ یعنی
زیس ـتجهان .زیســت-جهان ،روزنهی مــا از «پدیدارهایی» عینی
تشــکیل یافته اســت و کلیتی است ساختهشــده از چیزهای عینی
که دارای مصالح مادی ،شــکل ،بافت و رنگاند؛ زیس ـتجهان به
زمینــۀ ناخــودآ گاه ،مفهومی و زندگی روزانه انســانها اشــاره دارد،
ً
زمینههایی که معموال بدان توجهی ندارد (شولتز.)1388 ،
زمانی که چیزی رخ میدهد ،ما میگوییم برجا شد .این گفته
بــر ایــن امــر دال لــت دارد کــه جا یــا مــکان به بخــش درونــی و ذاتی
زیس ـتجهان شــکل میدهد؛ بنابراین نمیتوانیم زندگی را در یک

دســت و مکان را در دست دیگر داشته باشیم ،بلکه باید تمامیتی
منســجم از ایــن دو داشــته باشــیم .زیســتجهان از برهمکنــش
ً
پدیدههایی ایجاد میشــود که ذاتا بــا یکدیگر متفاوتند و نمیباید
هرگز جدا گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند (شولتز.)89 ،1381،
این چیزها یک «خصلت محیطی» را تعیین میکند که اســاس
مکان اســت .در کل هر مکان ،دارای یک خصلت یا «جو» اســت.
از ایــن رو هــر مکان یک پدیدار کیفی و «کلی» اســت که نمیتوانیم
ً
آن را به هیچ یک از خصوصیاتاش ،مثال به نســبتهای فضایی،
بدون از دست دادن ماهیت عینی آن فرو بکاهیم (شولتز،1388 ،
 .)59بنابراین ،به لحاظ هستیشناختی ،زمینۀ وجودی پدیدارها
را مكان تشكیل میدهد (گل محمدی .)1381،این حس وجودی
و تفســیر محیــط فیزیکــی ،اساســی بــرای ایــن چارچــوب فلســفی
اســت و متمایل اســت تا رابطۀ خود با ارزشهای ســمبلیک منظر
را بــه عنــوان منبــع اصلــی رابطۀ با مــکان در نظر بگیــرد .چیزی که
پدیدارشناســان معمــاری genius loci ،نامیدهانــد و به عنوان روح
مکان محیطی تعریف شده است.
 روح مکانروح مکان ،مفهومی رومی اســت .طبق باور باستانی رومی ،هر
موجــود «مســتقل» دارای  genius lociخاص خــود یا روح محافظ
خود اســت (شــولتز .)34 ،1388 ،هر موجودی« ،روح» مخصوص
خــود را داراســت که بــر این اســاس ،خصلت ویژه خــود را تحصیل
میکنــد و انســان همچــون هســتندهای وجــودی کــه زندگــیاش
وقــوع پیــدا میکنــد ،نیازمنــد درک روح مــکان اســت .روح مكان،
خصوصیتـ�ی ذاتـ�ی و ظاهرشـ�ونده اسـ�ت ( .)Relph,1976کارا کتــر
محیــط (روح مــکان) ،از طریــق رابطۀ بین چیزها آفریده میشــود.
شــولتز در کتــاب روح مــکان« ،برگشــت بــه چیزها» را بــرای توضیح
مــکان بــه کار برده اســت .فا کتورهایی مانند محــل ،منظر ،اقلیم،
نــور روز ،ســاختمانها و حتــی فعالیتهــای انســان مــکان را مــی
آفریننــد .ایــن کتــاب در حالــت کلی ایــن فا کتورهــا را بــه چیزهای
انسانســاخت و چیزهــای طبیعــی تقســیم کــرده اســت .او تمایل
دارد کــه آنهــا را به «چیز« ،»8نظم »9و «زمان »10تقســیمبندی کند.
«چیز» میتواند شامل چیزهای طبیعی از قبیل منظر و چشمانداز
و چیزهای انسان-ســاخت از قبیل ســاختمان ،شــهر و حتی رفتار
انســان باشد .اینها همه ویژگیها و ارتباط خاص با یکدیگر دارند.
«نظــم» مــکان فضــای ســاختارمند بــا ویژگی داده شــده اســت ،و
از طریــق محــور ،Xمحــور Yو محــور Zدرک میشــود .چهــار جهت
اصلــی ،راهنما و شناســاننده اصلی مکاناند که محور  Xهســتند.
ســپس گروههــای آســمانی  -خورشــید؛ ســتاره ،مــاه و تغییــرات
ً
آســمانی ،محــور  Yنامیده میشــوند .اساســا چهار جهــت اصلی و
گروههای آســمانی به عنوان نظم کیهانی نامیده شــوند .سرانجام
«زمــان» ،که مکان را نشــان میدهد و پیوســتگی و تغییرپذیری را
که میتواند به عنوان متغیر نظم کیهانی در نظر گرفته شوند .اینها
میتوانــد محــور  Zباشــد که فضا را نســبت به محور برجســته کرده
است ( .)Verschuure, 2009ترکیب آنها با هم میتواند یک کارا کتر
ویژه از مکان ســازد ،که همان روح مکان اســت .بنابراین« ،چیز»،
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جدول -1ابعاد و ویژ گیهای روح مکان.

ابعاد روح مکان

ویژ گیهای ابعادی روح مکان

نمود ابعادی روح مکان در زیستجهان

چیز

انسان ساخت  -طبیعی

چهار جهت اصلی

نظم

نظم کیهانی

گروه آسمانی-خورشید

زمان

تغییرات نظم کیهانی

بعد مکان (پیوستگی و تغییر پذیری)

تصویرســازی منظــر انسان-ســاخت و طبیعــی اســت« .نظــم»،
نیروی کیهانی با بازنمایی متفاوت اســت و «زمان» ،بعد مکان (یا
بعد پیوستگی و تغییر) است که اجزای کارا کتر فضا را میسازد.
از ایــن رو ،روح مــکان ،پیش از این کــه طراح به مرحله طراحی
وارد شــود ،در ســایت طراحــی وجــود دارد و در واقــع همــان «جو»
حا کم بر محیط است و بر بیان محیط فیزیکی متمرکز شده است.
بنابرایــن ،طــراح نمیتوانــد بیــرون از آن قــرار گیــرد و یــا آن را کنــار
بگــذارد .روح مکان جــزء الینفک فرآیند طراحی اســت و نمیتوان
آن را نادیده گرفت .بدین خاطر ،وظیفۀ طراح ،تأثیرپذیری از این
مؤلفه در طراحی است (جدول.)1
 -2-3پدیدارشناسی شناختشناسی – تجربۀ زیسته
فلســفۀ شــناخت به طــور اخــص توســط ادمونــد هوســرل
پایهگذاری شد و سوال اصلی پدیدارشناسی هوسرل این است که
۱۱
جهان اطراف و اشیاء برای من چه معنایی میدهند و این معانی
چگونه در آ گاهی من شــکل میگیــرد (مصطفوی .)48 ،1391،این
مکتب در پی آن است که با تفکیک آ گاهی با واسطه و بیواسطه
از یکدیگر ،آ گاهی انســان را از پدیدارهای ذهنی که بدون واســطه
در ذهــن وی ظاهــر میشــوند و ممکــن اســت حتــی عینیتــی هــم
نداشــته باشــند ،مورد مطالعه قرار دهد .هوســرل معتقد است که
هــر فعالیــت ذهنی« ،وجه التفاتــی» خاصــی دارد ،یعنی چیزی که
ذهــن مــا در مــوردش بــه تفکر میپــردازد در یــک لحظۀ خــاص به
دلیــل التفــات ذهنی موجود میشــود ،حال آنکه ممکن اســت آن
وجــود ذهنــی ،موجودی عینــی نباشــد (هوســرل .)1386،مفهوم
تجربه ،از جایگاهی اساســی در این رویکرد برخوردار اســت و نظام
پدیدارشناسی آن براساس بررسی ساختار تجربه تعریف شده است.
در زبــان آلمانــی ،بــرای معنــای « تجربــه» دو کلمــهErfahrung
و  Erlebnisوجــود دارد .معنــای  ،Erfahrungتجربــه بــه طــور کلــی
اســت ،ماننــد وقتــی کــه بــه « تجربــۀ» شــخصی در زندگــی اشــاره
میشــود .کلمه دوم یا معادل آن «تجربۀ زیســته» ،عبارت اســت از
یک تجربۀ بی واسطه و حضوری از چیزی؛ تجربهای که در آن بین
عالم و معلوم ،بین تجربهگر و تجربهشــونده ،اتحاد برقرار اســت .در
واقع ،تجربۀ زیســته در مقابل  Erfahrungاست؛  Erfahrungیعنی
تجربۀ دســت دوم که باواســطه و حصولی اســت (در علوم طبیعی
۱۲
کاربــرد دارد) ،امــا در علــوم انســانی و هنر ،تجربه از نــوع Erlebnis
کــه بیواســطه اســت ،جریــان دارد (ویلهــم دیلتــای ۱۳بــه نقــل از
حسنی.)111 ،1383 ،
۱۴
تجربۀ زیســته ،از فضای زیســته روی میدهد .فضای زیســته
یا مکان زیســته نیز موقعیتی اســت که تجربههای زیســتۀ ما در آن

رابطۀ روح مکان و طراحی
رابطۀ الینفک و نا گسستنی

شکل میگیرد .اما این مفهوم ،متفاوت با معنای جغرافیایی مکان
ً
اســت ،زیرا آنچه این وجه را میســازد ،اوال تأثیر متقابلی اســت که
ً
یک مکان مشخص بر احساس ما از بودن در آنجا میگذارد و ثانیا
احسـ�اس مـ�ا از بودن در آنجاسـ�ت که به آن مکان معنا میبخشـ�د
(.)Van Manen,1997
صاحبنظران مرتبط با این چارچوب فلسفی در نظر داشتند،
با تجربه ،رفتار و فعالیتهای انســانی ،چگونگی شــکلگیری حس
م��کان ب��رای اف��راد و گروهه��ا را توضی��ح دهن��د (;Jackson, 1994
 .)Relph, 1976; Tuan, 1977در نظر آنها ،ساختن مکان به شدت
بر فضای ناشناختۀ معناداری تکیه دارد که از طریق جریان عادی
روزانه ســا کنین بهدست میآید .بنابراین ،در این گروه ،ابعاد مؤثر
و محیطی مکان هنوز مهم در نظر گرفته میشوند؛ هرچند ،تجربه
انسـ�ان از فضـ�ا برای درک حس مکان مرکزیـ�ت دارد (& Jorgensen
 .)Stedman, 2011, 2006در ایــن رویکــرد ،تمام آنچه در یك مكان
اتفاق افتاده و همه موجوداتی كه در آن زیستهاند ،در ایجاد حس
مكان شركت میكنند.
 -1-2-3حس مکان
در ارتبــاط بــا مفهــوم حس مــکان ،پدیدارشناســان ایــن جریان
تالش داشــتند تــا تا کید بر دشــواریهای فهــم و تعریف ایــن پدیده
کننــد .در ایــن ارتباط ،رلف )1976( ۱۵بیــان میدارد که مفهوم حس
ً
مکان کامال روشن نیست .او توضیح میدهد که ما میتوانیم درک
شــخصیمان را دربــارۀ ایــن مفهــوم بیان کنیــم امــا نمیتوانیم یک
تعریف دقیق از این مفهوم داشته باشیم (Najafi & Shariff, 2011,
 .)1055بررسی مطالعات و ادبیات اولیه مرتبط با حس مکان ،آشکار
میکنــد که این مفهوم برای پدیدارشناســان ،ارتباطی احساســی با
مکان اســت که از طریق معنا و نشــانه درک میشــود و توجه انسان
به مکان موجب شــکلگیری یک تصویر ذهنی غنی از آن میشــود.
توان معتقد اســت ،حس مکان ،درگذشته به دست نمیآید و برای
شناخت آن به اقامت و درگیری در مکان نیاز است (.)Tuan, 1977
هیمون ،۱۶حس مکان را ادرا ک ذهنی میداند که افراد از محیط
دارنــد و عکسالعملــی احساســی کــه محیــط بهوجــود مــیآورد .در
تعریف هیمون ،حس مکان شــامل دو بخش میشــود .اول اینکه،
چگونه فرد به یک مکان دید دارد یا چگونه اطرافش را تفسیر میکند
و دوم اینکــه ،چگونــه یک شــخص نســبت بــه یک مکان احســاس
دارد .این دو بخش ،در ترکیب با هم معنایی را بهوجود می آورند که
مکان برای شخصی حفظ میشود (.)Hummon,1992
ً
حــس مــکان ،بــه صــورت چرخــهای پیوســته و تقریبــا در ســه
مرحله شــکل میگیرد .اولین مرحله ،آشــنایی افراد با مکان است،
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ایــن حضور در مکان بدون شناســایی معنای آن اســت .بنابراین،
آنها حس تعلقی به مکان ندارند و تالشی برای دلبستگی به مکان
انجام نمیدهند .در دومین مرحله ،افراد نسبت به آن مکان حس
پیــدا میکننــد .ایــن مرتبــه از تجربــه به صــورت ناخــودآ گاه ادرا ک
میشــود ،امــا توجــه دقیقی به نشــانههای مــکان دارند .ســومین
مرحلــه از حــس مکان ،آشــنایی عمیــق و ژرف با مکان اســت .این
درون وجودی شخص را در بر میگیرد و به صورت ناآ گاهانه
بخش ِ
تجربه میشـ�ود .در این مرتبه ،فرد با مکان یکی میشـ�ود (Cross,
.)2003; Relph, 1976
بنابرایــن حــس مــکان ،یعنــی تجربــه و درک یــک شــخص از
قرارگاهــی ویــژه و آنچــه از ماهیــت مــکان بــرای یک انســان ادرا ک
میشــود کــه از طریق آن ،حس متفــاوت بودن محیط بــه فرد القا
میشــود .حس مکان از ادرا ک فردی و اجتماعی ،عادات و تجربه
پدیدار میشود ( )Jiven & Larkham, 2003,67این حس تدریجی
و ناخودآ گاه ،از سا کن شدن در محیط ،آشنا شدن با خصوصیات
فیزیکــی و تعلــق بــه یــک محــدوده ،منتــج میشــود و بیشــتر بــر
خصوصیـ�ات و کیفیـ�ات مثبـ�ت یک محیـ�ط تأ کید مـ�یورزد (�Jak
 .)son,1994,23حس مکان در طول زمان و با توجه به درک افراد،
میــزان حضور و مشــارکت آنــان در مکان متفاوت اســت .به عبارت
دیگر ،حس مکان دارای مراتب و شدتهای مختلف ،متناسب با
هر انسان و به صورت فردی است.
 -2-2-3مراحل شکلگیری حس مکان
براســاس تعریــف ارائه شــده و چرخۀ شــکلگیری حــس مکان،
آن چه در ســطوح اولیۀ حس مکان دیده میشــود ،بیشــتر مربوط
به عوامل فیزیکی و حضور فیزیکی در یک مکان اســت .در ســطوح
میانی حس مکان ،آن چه منجر به رابطۀ قویتر با مکان میگردد،
مشــارکت و دلبســتگی با مکان به واســطه فعالیتهای موجود در
آن است و در سطوح آخر ،حس مکان ،احساس یکی بودن و تعهد
کامــل نســبت بــه مکان بــه دلیــل معناهای شــکل گرفتــه در ذهن
انسانها مشاهده میگردد.
در حالیکه برای حس مکان ،خط سیر رابطۀ احساسات ،افکار،

ً
خاطرات عموما مثبت درباره یک مکان در نظر گرفته شده
تجارب و
ِ
۱۷
اســت؛ و از آنجاییکه شخص رشــد میکند تا با مکانی داده شده
شناســایی شــود و آن را بــا هویــت خــود ترکیــب کنــد ،خــط ســیر
رابطــۀ انســان و مــکان اغلــب منجــر بــه دلبســتگی بــه مــکان
میشــود .ایــن دلبســتگی بدیــن خاطــر رخ میدهــد کــه مــکان
ترکیبــی حدا کثــری از ویژگیهــای مطلــوب را بــرای انســان در پــی
داش��ته باش��د ( .)Sack, 1997در ایــن خــط ســیر از رابطــۀ انســان و
مــکان ،ســه گــزارۀ مهــم ،شناســایی شــدن ،ویژگیهــای مطلــوب
و دلبســته شــدن ،وجــود دارد .ویژگــی ایــن گزارههــا در تعریــف
ارائــه شــده توســط شــامای ( )1991بــرای حس مــکان آورده شــده
۱۹
اســت .او مفاهیــم دلبســتگی بــه مــکان ،۱۸وابســتگی بــه مــکان
و هویــت مــکان ۲۰را بــه عنــوان اجــزای تحت پوشــش حــس مکان
پذیرفت (.)Shamai and Ilatov, 2005
عناصر شــکلدهنده این ســه مفهوم را میتــوان در درجههای
متفاوتی از عناصر فیزیکی و فضایی تا عناصر شــخصی و غیر مادی
و ذهنی کنار هم قرار داد .برای مثال ،ایجاد هویت مکان و آفریدن
فضای متفاوت ،بیشــتر تحت تأثیر عناصر فیزیکی اســت .بنابراین
نســبت بــه وابســتگی بــه مــکان و دلبســتگی بــه مــکان ،که بســیار
شــخصی هســتند و کیفیتی ذهنیتر نسبت به هویت مکان دارند،
دارای جنبهه��ای کالبدیت��ر و کیفیت��ی عینیتر میباش��د (Steele,
 .)1981,36بنابرایــن پــس از حضــور انســان در فضــا و شــکلگیری
حــس مــکان ،ابتــدا هویــت مــکان (شناساییشــدن) ،ســپس
وابســتگی بــه مکان (ویژگیهــای مطلوب) و در انتها دلبســتگی به
مکان (دلبسته شدن) شکل میگیرد (نمودار.)1
اســتفاده از این خط ســیر شــکلگیری حس مکان ،در طراحی
امکان پذیر است ،اما بکارگیری آن در طراحی نسبت به روح مکان
ســختتر اســت ،چون ذهنیتر اســت .از عناصر تشــکیلدهندهی
حــس مــکان ،هویــت مــکان بــرای طراحــان قابــل اســتفادهتر و
قابــل کنترلتــر نســبت بــه دیگر مؤلفهها اســت چــون ارائــه کننده
تمایز مکانهاســت و وابســتگی بیشــتری به کالبــد دارد .اما در هر
زمین ـهای ،هدف معماری و طراحــی ،باالبردن قابلیت درک مکان
بــرای کاربــر و ایجــاد حــس مــکان غنیتــر (یعنــی حس وابســتگی و
عینی

ذهنی

زیستجهان

تجربه زیسته

نسبت رابطۀ انسان
با مکان

دلبستگی به مکان

زمان
نمودار -1مراحل شکل گیری حس مکان.

وابستگی به مکان

هویت مکان

شکل گیری حس مکان با حضور انسان در فضا

نمودار -1مراحل شکل گیری حس مکان.

روح مکان
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دلبســتگی بــه مــکان) بــرای آن اســت و ایــن امــر ،توجه بــه میراث
ناملمــوس و کیفیــت ذهنی کاربران از فضــا را در طراحی میطلبد.
از آنجاییکــه حــس مکان پس از حضور انســان در فضا و طی زمان
شکل میگیرد ،بنابراین میبایست امکان مشارکت استفادهکننده
از فضــا را در فرآینــد طراحــی فراهــم و بر نقش مهم کاربــر تأ کید کرد
تــا ارزشهــای جمعی آنها را شــناخت و در طراحی مدنظــر قرار داد
(جدول.)2
 دلبستگی به مکانآلتمــن و الو ،دلبســتگی بــه مــکان را مفهومــی پیچیــده
و چندبعــدی تعریــف کردهانــد ،کــه ویژگیهــا و کیفیتهــای
تفکیکناپذیر ،مکمل و متقابل زیادی را شامل میشود .تأثیرات،
هیجانــات و احساســات در مرکــز ایــن مفهوم قــرار دارنــد ،عوامل و
رویههای مختلفی این تعلق مکانی را موجب میشوند ،ارتباطات
بــا یــک مــکان از طریق ارتباط افــراد با آن و یا انــواع پیوندهایی که
افــراد بــا مکان دارند ،تشــکیل میشــود و آن را نیــروی گرانش مؤثر
میـ�ان مـ�ردم و مکان تعریـ�ف میکند ( .)Cross, 2003دلبســتگی به
مکان ،فرآیندی ذهنی و فردی اســت و میتواند بصورت خودآ گاه
یا ناخودآ گاه ایجاد شــود و تا کید بر روشی است که افراد به صورت
ش��خصی معنای م��کان را برای خ��ود میس��ازند (.)Gifford, 2002
مفهومیتکمیلکننــده اســت کــه الگوهــای مکانهــای متفــاوت
از لحــاظ مقیــاسُ ،بعــد ،مشــخصه و ملموسبــودن ،کنشــگرهای
متفــاوت و ارتباطــات اجتماعــی یعنــی افــراد ،گروههــا ،فرهنگها،
جنبههای زمانی ،حالت خطی ،حالت دورهای را شــامل میشــود
(.)Low & Altman,1992, 28
 وابستگی به مکانوابســتگی بــه مــكان را یــك بســتگی عملكــردی میداننــد كــه
منعكسكننــدۀ اهمیت مــكان در تهیه شــرایط و خصوصیاتی برای
حمایـ�ت از اهـ�داف ویـ�ژه و فعالیتهـ�ای خـ�اص اسـ�ت(& willams
 )Vaske, 2003, 831و درج ـهای اســت كــه قابلیتهــای مــكان،
امــكان تحقــق رفتــار و یا فعالیت خاصی را نســبت به ســایر مكانها
محقق میس��ازد ( .)Nanzer, 2004وابستگی به مکان ،اولین بخش
دلبســتگی به مکان اســت؛ و این دلبســتگی ،هدفمند یا عملکردی
است ( )Inglis et al., 2008, 8و به رضایتمندی و سازگاری و تطابق
مكان با خواســتها و نیازهای كاربران نزدیك اســت و به عاملهای
حس رضایت ،حس مالكیت و اقامت طوالنی مدت وابسته است.
جدول  -2ابعاد و ویژ گیهای حس مکان.

 هویت مکانهویــت مــکان ،دومیــن بخــش از دلبســتگی مــکان اســت و ایــن
دلبس��تگی ،از نوع معنایی /احساسی اس��ت (.)Inglis et al., 2008, 8
هویت مکان ،به ویژگیهای قابل تشخیص و شناخت مکان بیرونی
اشــاره دارد (رضــازاده .)237،1384 ،لینــچ ( ،)1381هویت هر مکان را
در تمایــز آن مــکان با مکانهای دیگر تعریف مینمایــد و آن را پایهای
برای شناختهشــدن مکان موردنظر به عنوان موجودیتی منحصر به
فرد میداند (لینچ .)1381،این موضوع ،نشاندهندهی آن است که
هر مکان ،آدرســی واحد و منحصر به فرد دارد و به عبارت دیگر ،قابل
شناســایی اســت .بنابراین ،هویت مكان با منحصر به فرد سازی یك
مكان میتواند به درستی درك شود.
هویــت ،ویژگــی اساســی تجربــۀ مكانهــا اســت؛ ویژگــی ای كه
هــم از تجربههــای انســان تأثیــر گرفتــه و هم بــر آن تأثیــر میگذارد.
هویت ،از تكرار مســتمر الگوهای ویژه از رویدادها در مكان حاصل
میشود .هویت مكانها ،نه تنها به تمایز میان مكانهای خاص،
بلكه به شباهت میان مكانهای مختلف نیز اشاره دارد.

 -۴فرآیند طراحی و پدیدارشناسی مکان
فرآیند طراحی ،امری پیچیده است که در خصوص مراحل آن،
ً
دیدگاههــای گونا گونــی وجــود دارد؛ صاحبنظران عمومــا مراحل
ایــن فرآینــد را پذیــرش و شــناخت (فهــم) مســئله ،ایدهپــردازی،
انتخــاب ایــده و اجرای پروژه برشــمردهاند .اما بهطــور کلی ،فرآیند
طراحی ،در پی کشــف معناســت که در آن ،گزینۀ طراحی حا کی از
شــناختی پدیدارشناسانه توأم باهنر اســت (شریف1390،؛ صبری،
 )1393و بیشــتر مبتنی بر «دانش» و «تفســیرهای ذهنی» طراح از
موقعی��ت طرح اس��ت ( .)Dorst, 2004بنابرایــن ،در تمامی مراحل
فرآینــد طراحــی ،احتیــاج بــه شــناختی پدیدارشناســانه از مســئله
طراحی وجود دارد که در آن طراحان برای شناخت رابطۀ کاربران با
محیط و زمینه (معنا) و ارزیابی میزان توفیق در آفرینش این رابطه،
از پدیدارشناســی کمــک میگیرنــد .به عبارت دیگر ،طراح بوســیله
دانــش شــخصی بــرای کشــف معنــای محیــط و بهکارگیــری آن در
مراحل مختلف فرآیند طراحی ،از پدیدارشناسی استفاده میکند.
در فرآینــد طراحــی ،پیدایــش ایدههــای اولیــه در ارتبــاط بــا
«موقعیــت طراحــی» اســت کــه از تعامــل طــراح و مســئله طراحــی
(شــامل دو مؤلفه موضوع و بســتر طرح) ایجاد می شــود (طاهری،
 .)11،1391یعنــی طــراح در مرحلــۀ اولیــۀ فرآینــد طراحــی ،نیازمنــد

جدول  -2ابعاد و ویژگیهای حس مکان.

ابعاد حس مکان

ویژگیهای ابعادی حس مکان

نمود ابعاد حس مکان در

هویت مکان

شناسایی شدن

تمایز و کاراکترهای فیزیکی

وابستگی به مکان

ویژگیهای مطلوب

حس مالکیت و رضایت

دلبستگی به مکان

دلبسته شدن

پیوند و ارتباط خاص با مکان

در تجربه زیسته

مکان زیسته

رابطۀ حس مکان و طراحی
اثر فیزیکی بیشتر و قابلیت کنترل بیشتر برای طراح

اثر فیزیکی کمتر و قابلیت کنترل کمتر برای طراح
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توجه بیشتری به مقتضیات جهان خارج است (الوسون.)1384 ،
الزمــۀ چنیــن توجهــی در مرحلــۀ فهــم و شــناخت مســئله (مرحله
اولیه فرآیند طراحی) ،استفاده از پدیدارشناسی مکان برای تفسیر
و خوانــش «بســتر طــرح» اســت .از ایــن رو در این مرحلــه از فرآیند
طراحی ،که با تفسیر و خوانش «بستر طرح» ارتباط مستقیم دارد،
بهکارگیــری پدیدارشناســی مــکان برای موفقیت طــرح الزم به نظر
می رسد؛ و این بدین دلیل است که هدف طراحان در ابتدای هر
فرآینــد طراحــی و در هــر بافــت و زمینهای ،باال بــردن قابلیت درک
خود از آن مکان است.
در مرحلــۀ شــناخت فرآینــد طراحــی ،بــه هــر دو نگــرش
پدیدارشناســی یعنی هستیشناســی و شناختشناسی نیاز است
چون طراح میبایست در ابتدا با رویکرد هستیشناسی ،به مطالعه
زیســت -جهــان (روح مکان) بپردازد؛ یعنی شــناخت کارا کترهایی
کــه یــک حس یــا شــخصیت خاص بــه زمینــه طراحی داده اســت.
از طــرف دیگــر ،الزمــۀ اســتفاده از روح مــکان ،پذیرفتن خاســتگاه
«زیســت-جهان» بــا قلمــرو اجتماعــی و فرهنگی همراه بــا «تجربۀ
زیســته» افراد اســت .انســان بــا ایــن تجربــه ،دارای پیشزمینهای
اســت که بر اســاس آن ،همه چیز پرمعنا ظاهر میشــود و زیســت-
جهان دارای حس میشــود .به عبارت دیگر ،محیط ،چیزی فراتر
از روح مــکان یــا «فضــا»« ،نظــم» و ترکیب آنها در گذر زمان اســت.
آن چیــز ،رابطــۀ انســان و مــکان در محیــط و معمــاری اســت که از
آن بــه عنــوان حــس مــکان نــام برده میشــود و بســتگی بــه تجربۀ
زیسته و مدت زمان زندگی افراد در محیط دارد و میتوان از طریق
آن ،بــه کیفیتهــای ناملمــوس و ارزشهای جمعی بــرای طراحی
دســت یافت .برای دســتیابی به ایــن رابطه ،میبایســت از رویکرد
شناختشناســی پدیدارشناســی اســتفاده کرد و از نگاه انســان به
مســئلۀ معماری در فرآیند طراحی اســتفاده کــرد (نمودار-2بخش
شناخت مسئله طراحی).
از طــرف دیگــر ،در تصمیمگیریهــای فرآینــد طراحــی ،دانــش
شــخصی طــراح نقــش فعالــی دارد .طــراح ،بخــش مهمــی از ایــن
دانــش را با رویکردی پدیدارشناســانه با تکیه بر آ گاهی از مصادیق
معماری و مکانهای تجربه شــدۀ قبلی و درونیکردن آنها بتدریج
شکل گیری

و در طــول زندگــی کســب کــرده اســت کــه اینهــا همگی بــا نگرش،
باورهــا و تفســیرهای شــخصی او ارتبــاط مســتقیم دارد (کالمــی و
ندیمــی28 ،1393،و .)30بنابراین در مرحلۀ ایدهپردازی ،انتخاب
ایــده و اجــرای ایــده ،کــه احتیــاج بــه قضــاوت و تصمیمگیــری و یا
بــه نوعی تحلیــل ،ترکیب و ارزیابــی در فرآیند طراحــی دارد ،دانش
شخصی طراح در کنار سایر عوامل میتواند نقش مهمی ایفا نماید
(نمودار -2بخش ایدهپردازی و انتخاب ایده).
بــرای کشــف و تبییــن رابطــۀ انســان و مــکان تــا مرحلــه اجرای
فرآینــد طراحــی بــه کمــک پدیدارشناســی ،همــکاری فزاینــدهای
تعریــف شــده اســت؛ امــا از آنجاییکه ارزیابــی پس از اجــرا در بنای
نظریــۀ معماری نقــش اساســی دارد (لنــگ )1386،و از طرف دیگر
بــرای آموختــن از فراینــد طراحــی بایــد بــه روشــنی به دســتاوردها
و رابطــۀ آنهــا بــا اهــداف و معیارهــا پــس از اجــرای طــرح پرداخــت
(صبری ،)61،1393 ،پس از اجرای طرح الزم اســت نتایج طراحی
براســاس معیارهای مدنظر مورد ســنجش قرار گیــرد .بنابراین ،به
دلیل اهمیت موضوع ،میبایســت شــناخت طراحان از مکان پس
از فرآیند طراحی معمول نیز ادامه داشــته باشــد .ساختار حرفهای
طراحی ،برای رفع این مشکل و بهبود ارتباط طرح با کاربر واقعی،
ارزیابــی پــس از بهرهبــرداری ۲۱را مدنظر قرار داده اســت (محمودی
و نــاری قمــی )1393 ،کــه هــدف آن ،ســنجش میــزان پاســخگویی
مــکان (طــرح) به نیازهای کاربران و تاثیرات آن بر زندگی اجتماعی
و فرهنگی ســا کنان اســت .هرچند در برخی منابــع ،ارزیابی پس از
بهرهبــرداری بهعنــوان بخشــی از فراینــد طراحی مدنظر قــرار گرفته
اسـ�ت کـ�ه در چرخـ�ۀ طراحـ�ی بـ�ر جزییـ�ات تمرکـ�ز دارد (& Battisto
.)Moore, 1974 ; Franqui, 2014
بنابراین طراحان میبایست تأثیرات طر حشان را پس از اجرا نیز
مورد ارزیابی قرار دهند تا میزان توفیق طرح در ایجاد رابطۀ مطلوب
میان انسان و طرح مورد بررسی قرار گیرد .در این بخش ،مهمترین
مسئله ،معیاری است که طراح از دریچۀ آن دست به ارزیابی میزند
و ایــن میبایســت نشــأت گرفتــه از معیارهــا در مرحلــه شــناخت و
اهداف طرح باشــد .پس از اینکه طرح ســاخته شــد و حضور انسان
در فضــا امکانپذیــر شــد ،شــکلگیری حــس مکان نســبت به طرح

پایان فرآیند

حس مکان

شروع فرآیند

طراحی

طراحی

تجربه طراح

دانش شخصی

دلبستگی به مکان

وابستگی به مکان

ارزیابی طرح

تجربه زیسته (حس مکان)

زیستجهان (روح مکان)

کیفیت های ناملموس
(ذهنی)

کیفیت های ملموس
(عینی)

هویت مکان

اجرای

طرح

انتخاب
ایده

ایده

پردازی

پدیدارشناسی مکان در مراحل مختلف فرآیند طراحی.
چگونگی به
کارگیریطراحی.
مختلف فرآیند
نموداردر-2مراحل
نمودار  -۲چگونگی بهکارگیری پدیدارشناسی مکان

شناخت مسئله طراحی

78
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۲شماره  ۴زمستان ۱۳۹۶

آغاز میشود؛ و تنها روش برای درک و سنجش حس مکان ،رویکرد
شناختشناســی پدیدارشناســی اســت (نمــودار -2بخــش ارزیابــی
طرح) .شــکلگیری حس مکان در یک خط ســیر ،با حضور انســان
در فضا و درک کارا کترهای زیســت-جهان شــروع و به دلبســتگی به
مکان ختم میشود .این حضور انسان پس از طراحی ،همان تمایز
اصلــی بین مفهــوم «حس مکان» و «روح مکان» را نشــان میدهد.
حس مکان نسبت به طرح اجرا شده به طور مستقیم نیاز به انسان
و تجربۀ انسان از فضا دارد.
بــا ایــن تفاســیر ،روح مکان و حس مــکان میتواننــد به عنوان
روشــی بــرای مکانســازی بــه کار رونــد .اســتفاده از روح مــکان،
خاص
بیشتر در مکانهای در حال طراحی میباشد که از اتمسفر
ِ
متمایــز و موجــود مکانها الهام میگیــرد .بنابرایــن میتوان گفت
کــه روح مــکان ،راهنمایی برای مکانســازی اســت ،و حس مکان
بهعن��وان اب��زاری برای آن اس��تفاده میش��ود ( .)Ouf, 2001در این
حالــت ،روح مــکان (کارا کترهــای زیســت-جهان) اغلــب بهعنــوان

مفاهیم «حاضر »۲۲در نظر گرفته شــود که در حوزۀ هستیشناســی
اســت و ابعــاد عینــی را در بــر میگیــرد .از ســوی دیگر ،حــس مکان
بهعنوان مفاهیم «بازنمایی »۲۳در نظر گرفته میشــود که در حوزۀ
شناختشناســی اســت و ابعــاد ذهنــی را شــامل میشــود و بدیــن
معنی اســت که از طریق مفاهیــم فضایی میتوان به مجموعه ای
از تصورات قابل درک و ملموس دست یافت.
در نهایــت ،آن چیــزی کــه ضــرورت اســتفاده از پدیدارشناســی
را در فرآینــد طراحــی بــرای معماران بیشــتر می کند ،این اســت که
امــروزه طراحان بهنــدرت تجربۀ زندگی در مکانهای مورد طراحی
را دارند .از این رو ،کشــف اطالعاتی از محیط (معنا) که به ســادگی
در معــرض دیــد قرار نمیگیــرد ،در اولویت قرار میگیــرد .این بدین
معناســت کــه فرآینــد طراحــی معمــاری ،عالوه بــر تحلیــل کالبدی
ً
و صرفــا عوامــل فیزیکــی ،میبایســت بــا تصــورات و اولویتهــای
اســتفادهکنندگان از مکان شروع شــود؛ و مکان و افراد را در ارتباط
با یکدیگر مورد توجه قرار دهد(صبری.)168 ،1393،

نتیجه
مطالعات مربوط به بررســی مکانیسمها و فرآیندهای متفاوت
ارتبــاط انســان بــا مــکان با رویکــرد پدیدارشناســی نشــان میدهد
کــه دو مفهــوم اساســی «روح مــکان» و «حــس مــکان» ،میتوانند
بــه طــراح در فرآینــد طراحی کمــک نمایند و مبنایی بــرای افزایش
کیفیــت محیــط و مکانســازی باشــند .بهطــور کلــی ،ا گــر طراحان
بتواننــد کیفیتهــای یگانــه و منحصــر به فــرد محیط را تشــخیص
دهند و از آن در فرآیند طراحی اســتفاده کنند ،افراد رابطۀ عمیقی
بــا مــکان برقرار میکننــد .در نتیجه ،طراحی کاربرپســندتر و امکان
آفرینش فضای مطلوب نیز فراهم میشــود ،هر چند که بهکارگیری
ایــن دو مفهــوم در فراینــد طراحی ،تــا اندازهای به دانش شــخصی
طراح بستگی دارد.
امــا در ارتبــاط بــا اینکــه طراحــان چگونــه میتواننــد از ایــن دو
مفهــوم در فرآیند طراحی اســتفاده کنند یا آنهــا را از طریق طراحی
خلــق کننــد ،مطالعــات نشــان میدهــد کــه روح مــکان (رویکــرد
هستیشناســی) در هــر محلــی وجــود دارد کــه از ترکیــب «چیــز»،
«نظــم» و «زمــان» شــکل میگیرد؛ و از طریق طراحــی نمیتوان آن
را خلــق کرد .اما اســتفاده از روح مکان در معمــاری و بخصوص در
هنگام مرحله شــناخت و فهم مسئله ،هم امکانپذیر و هم الزامی
اســت ،زیــرا بــا طراحــی میتــوان کارا کترهــای طبیعــی ،فرهنگــی،
اجتماعــی و ویــژۀ محیط را حفظ کرد یا از طریق خلق عناصر یگانه

در بستر طرح ،به تقویت روح مکان کمک کرد .بنابراین درک روح
مــکان در بســتر طــرح قبل از طراحــی میتواند به عنــوان راهنمای
طراحــی بــه معمــاران و طراحــان کمک کنــد .شــناخت روح مکان
برای معمارانی که در زمینهای متفاوت از «زیستجهان» خود کار
میکنند ،ضروریتر اســت ،زیرا آنها با کارا کترها و اتمســفر زیســت-
جهان زمینه طراحی آشنایی ندارند.
امــا در ارتبــاط بــا اســتفاده از حــس مــکان در معمــاری (رویکرد
شناختشناســی) ،کــه دلبســتگی به مکان ،وابســتگی بــه مکان و
هویــت مکان اجزای آن هســتند ،میتوان گفت کــه با حضور افراد
در فضــا طراحــی شــده و بــا گذشــت زمــان ایجاد مــی شــود و برای
شــکلگیری آن ،بــه حضــور انســان در فضا و تجربه فضای ســاخته
شــده احتیــاج میباشــد .یعنــی در مرحله طراحــی نمیتوان حس
مــکان ایجاد کرد امــا میتوان ظرفیتهای برای ایجاد حس مکان
را در مرحلــه شــناخت و فهم فرایند طراحی مدنظــر قرار داد و از آن
اســتفاده کرد ،بهویژه از ُبعد هویت مکان ،که بیشــتر کالبدی و در
اختیــار طراح اســت .عــاوه بر این ،برای آموختــن از فرآیند طراحی
و همچنیــن بهبــود ارتباط طــرح با کاربر واقعی ،میتــوان از رویکرد
شناختشناســی پدیدارشناســی اســتفاده کــرد .در ایــن حالــت،
میــزان موفقیت طــرح در آفرینش حس مکان پــس از بهره برداری
مورد سنجش قرار میگیرد.
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T

oday, due to the lack of the effective use of the
relationship between human and place in the
creation of space, man - made environments have
no meaning and identity. However the first priority
of designers is to recognise and understand the
environment, the relationship of human and place,
and it`s application to design. Because of its ability to percept the relationship between human, environment, space and place; Phenomenology can
help designers. In this paper, descriptive - analytic
research method has been used. There are two
approaches of ontology and epistemology in the
phenomenology of place. Ontological approach
has largely a spatial viewpoint and searches the
meaning of the place which has been defined as
the spirit of place in the architecture or Life - World.
The spirit of place is created by the relationship
between things and gives a special sense or character to the environment and is mostly in the field
of concrete dimensions. But the epistemological
approach has mostly a humanistic point of view to
the subject and wants to find what the place is or
lived experience. By the study of the experience
structure, they suppose that the sense of place
is effective for the perception of the environment.
The sense of place needs directly human and human experience to exist. In addition, it is formed
as a continuous cycle in which firstly, place identity (to be recognized), then belonging to the place
(desired characteristics) and finally, attachment to
the place (to be attached) are formed. The sense
of place involves a route from the objective field
to the subjective which controls the harder it is for
designers. The results of the research indicate
that the use of a phenomenological approach in
the architecture necessitates the use of both phenomenological approaches to the place, namely
acceptance of the origin of “life-world” with social

and cultural domain as well as the “lived experience” of people. In this route, formation of a place
sense starts with the perception of the life-world
characters (spirit of place) and ends with the attachment to place. Spirit of place exists wherever,
and is formed by a combination of “space”, “order”
and “time”, so the spirit of place cannot be created by the design. But it is both required and possible to use the spirit of place as a guide to design
process in the architecture. However, regarding
the use of the sense of place in the architectural
design; since the sense of place results from the
interaction between the human and the built environment and it is added to the architecture over
time, then it cannot be established at the design
stage, but with the participation of stakeholders
and users in the process of design and architecture based on their beliefs and values; the capacity to create a sense of place can be increased. In
addition to we can use design process evaluating
by the sense of place for measuring the effectness of the design.
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