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چکیده
امروزه مفهوم مکان و حس مکان یکی از مهمترین مسائل پیِش روی شهرسازی معاصر است. درگذشته شهرها از توانایی 
که فاقد  باالیی برای برقراری تعامل بین انسان و فضا برخوردار بودند. اما امروزه در غالب شهرها فضاهایی ایجاد می شوند 
هویت و معنا بوده و صرفًا تقلیدی از سایر نمونه هاست. تکرار الگوهای بی هویت و غربی در فضاهای شهری موجب به حاشیه 
گردیده است. در این پژوهش سعی شده با مطالعه مبانی مکان و حس مکان، به  رانده شدن اصول مکان سازی و هویت 
که آیا یک محور واحد شهری در خرد فضاهای داخلی مانند سکانس نیز ارائه یکپارچه ای  بررسی این موضوع پرداخته شود 
از مفهوم حس مکان دارد؟ در همین راستا به ارائه مدلی برای بررسی فضاهای شهری از این منظر پرداخته شده است. 
سپس با توجه به مدل ارائه شده، سکانس های مختلفی از یک خیابان_خیابان امام خمینی)ره( شهر ارومیه_به عنوان 
نمونه موردی، بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق، سکانس های محور امام خمینی در آفرینش مفهوم مکان 
برای مردم یکسان عمل نکرده و کاربران نسبت به بخش های مختلف این خیابان حس های مختلفی را ابراز نموده اند. روش 
این پژوهش توصیفی_تحلیلی و مورد پژوهی و روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی)مشاهده، پرسشنامه 
که محور امام خمینی در شهر  و مصاحبه(می باشد. نتایج حاصل از مطالعات، صحت فرضیه فوق را به اثبات می رساند 

ارومیه در پیاده سازی مفهوم مکان به صورت یکپارچه عمل نکرده است.

کلیدی: حس مکان، فضاهای شهری، اصول مکان سازی، ارومیه. گان  واژ
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مقدمه. 1
رو  پیِش  مسائل  مهمترین  از  ــروزه  ام مکان  حس  و  مکان  مفهوم 
از متخصصان شهری  در فضاهای شهری بوده و چالش بسیاری 
محیط هایی  از  ــراد  ــ اف درک  ــوان  ــی ت م را  مــکــان  حــس  مــی بــاشــد. 
دارنــد.  کافی  یــا  نسبی  شناختی  محیط،  بــه  نسبت  کــه  دانــســت 
وجود حس مکان در فضاهای شهری در واقع موجب شکل گیری 
رابطه ای خاص بین فرد و محیط می گردد. مفهوم حس مکان در 
گونی مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد؛ از سطح  گونا مقیاس های 
منتهی  محله  حد  در  بزرگتر  مقیاس هایی  به  و  شده  شــروع  خانه 
که فضاهای  می گردد. در این میان می توان به این امر اشاره نمود 
حس  وجـــود  کــه  شهرند  بخش های  مهمترین  جمله  از  شــهــری 
مکان شهروندان نسبت به آنها از جمله مهمترین و ارزشمندترین 

معیارهای ارزیابی این فضاها به شمار می رود. 
که  یکی از سئواالت اساسی در تدوین این پژوهش این بوده است 
آیا فضاهای شهری در ایجاد مفهوم حس مکان در ذهن شهروندان 
به صورت یکپارچه عمل می کنند؟ به عبارتی در یک فضا مثل یک 
که دارای ریزفضاها و عملکردهای مختلفی است،  میدان یا خیابان 
آیا حس مکان دارای ویژگی های مشترک و ثابتی است؟ در راستای 
پاسخگویی به این سئوال، در ابتدا به بررسی مفهوم حس مکان 
و دیدگاه های رایج در این باب پرداخته شده و سپس عوامل مؤثر 
گرفته اند. مبانی نظری حاصل در  بر این مفهوم مورد مطالعه قرار 
)خیابان  مــوردی  مطالعه  بررسی  در  پژوهش  ایــن  نخست  بخش 
گرفته شده است. برای مطالعه نمونه  کار  امام در شهر ارومیه( به 
موردی مطرح شده عالوه بر مشاهدات میدانی، تدوین پرسشنامه 
بــرای روشــن شدن  نیز ضــروری به نظر می رسید، به همین دلیل 
گردید. در این پرسشنامه  تمام ابعاد موضوع، پرسشنامه ای تهیه 
عوامل مؤثر بر شکل گیری حس مکان در فضاهای شهری با بیانی 
ساده در قالب سئواالت تعاقبی1در چند حالت باز، چندگزینه ای و 
گروه مشخص شده، توزیع شد.  گردید و در بین سه  وزنی مطرح 
کسبه محور  و  گذری  افــراد  کنان محدوده،  گروه ها شامل سا این 
گرفته شده در این پژوهش،  کار  مورد مطالعه می باشند. روش به 
کتابخانه ای، اسنادی  گردآوری اطالعات  تحلیلی_توصیفی و روش 
تا همه اقشار  گردید  و میدانی می باشد. در این پرسشنامه سعی 
کنان محل جزو  کسبه و سا گذری،  سنی و جنسی و همچنین افراد 

نمونه موردی باشند.

مبانی نظری. 2
2.1. حس مکان در رویکردهای مختلف

از مــردم واجــد معنی  گروهی  بــرای فــرد یا  که  مکان فضایی اســت 
ــان = فــضــا + مــعــنــی« بیان  ــه صـــورت »مــک ــد. ایـــن تــعــریــف ب ــاش ب
که  می کند  بیان  رلف   .)Harrison & Dourish, 1996: 6( می شود 
»مکان،ترکیبی است از جا، منظر، آیین، مسیر، افراد دیگر، تجربه 
کاشانه و زمینه ای برای دیگر  شخصی، اهمیت دادن و پاسداری از 
فهم مکان می تواند منجر  که  این عقیده است  بر  مکان ها«. وی 

با یکدیگر در راستای ریشه یابی مسئله  1 سئواالت پی درپی و مرتبط 
مورد پژوهش

جدید  مکان های  خلق  و  موجود  مکان های  نگهداری  و  احیا  به 
.)Relph, 1976: 29(گردد

دیگر  الیه های  با  ارتباط  در  انسان  که  می شود  مکان  زمانی  مکان 
گیرد. این الیه ها می تواند توسط فعالیت های مشترک با دیگر  قرار 
همنوعان، در ارتباط با طبیعت قرار گرفتن و یا در کنج محیط مصنوع 
گرفتن، نمایان و روشن شود و بدین صورت انسان با الیه های  قرار 
دیگر وجود خود که به نوعی دیگر در عالم خارج نیز وجود دارند، آشنا 
می شود و بدین ترتیب شناخت وی از محیط پیرامون و خویشتن 
افزون می گردد )Habibi, 2008: p 40(. رلف بر این عقیده است که فهم 
مکان می تواند منجر به احیا و نگهداری مکان های موجود و خلق 
که در برگیرنده  گردد. بدون فهم جامعی از مکان  مکان های جدید 
مشخصات انسانی است، مشکل می توان علت ویژه بودن بعضی از 

.)Seamon & Sowers, 2008: 45( مکان ها را توضیح داد
کلی با ارزش های  کریستیان نوربرگ شولتز، حس مکان را پدیده ای 
ک  ادرا طریق  از  انسان  که  مــی دانــد  جــوی  و  فضایی  ساختاری، 
جهت یابی و شناسایی به آن نائل می گردد. حس مکان در طول 
زمانی  اســت. حس مکان،  مانده  باقی  زنــده  زمــان، یک حقیقت 
هم  به  زندگی  معمول  ریتم  دالیلی  به  که  می شود  آشکار  بیشتر 
بخورد، مثاًل هنگامی که مکان به دلیل وقوع جنگ یا سوانح طبیعی 
تغییر یابد. مفهوم حس مکان، ماهیت مکان را مشخص می کند 
و  مشخص  کتری  کارا دارای  که  می شود  یافت  مکان هایی  در  و 
متمایز هستند )Partovi, 2008: p 122(. حس مکان در رویکردهای 
تفاسیر  محیطی،  روان شناسی  و  پدیدارشناسی  چــون  مختلفی 

که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم. مختلفی را برانگیخته است 

2.1.1. حس مکان و دیدگاه پدیدارشناسی
در بررسی پدیده مکان، پدیدارشناسی یکی از مهمترین رویکردهایی 
که در فهم و تعریف حس مکان جایگاه ویژه ای دارد. اصطالح  است 
توصیفی  رویـــه ای  بــه  تبدیل  هــوســرل  ادمــونــد  بــا  پدیدارشناسی 
توصیف  که در صدد  این اساس نظم واره ای است  بر  که  می گردد 
گاهی می باشد  چگونگی تکوین جهان و تجربه مندی آن از طریق آ
حس  پدیدارشناسان،  دیدگاه  از   .)Rikhtegaran, 2001: p 104(
نمادها  واسطه درک  به  و  با مکان  مرتبط شدن  به معنای  مکان 
مکان های  در  می تواند  حس  ایــن  اســت.  روزمـــره  فعالیت های  و 
گسترش یابد  گــذر زمــان عمق و  زنــدگــی فــرد بــه وجــود آمــده و بــا 
)Relph,1976(. ارزش های فردی و جمعی بر چگونگی حس مکان 
تأثیر می گذارند و حس مکان نیز بر ارزش ها، نگرش ها و به ویژه رفتار 
افراد معمواًل در  تأثیر می گذارد و  افراد در مکان  فردی و اجتماعی 
فعالیت های اجتماعی با توجه به چگونگی حس مکان شان شرکت 

.)Canter, 1971( می کنند
به معنای شخصیت مکان  از دیدگاه پدیدارشناسی، حس مکان 
پدیدارشناسی،  در  دارد.  مکان  روح  به  نزدیک  معنایی  که  است 
ک است. این تجربه به معنای تطهیر  تجربه، اصلی ترین رکن در ادرا
ذهنی و دستیابی به ذات چیزهاست )Falahat, 2006: p 58(. در 
که روح مکان در خود  کرد  این رابطه می توان به این مهم نیز اشاره 
کاربر شکل می گیرد. حس  مکان قرار دارد اما حس مکان در ذهن 
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روح  اما  کرد  دست کاری  عواملی  از  بهره گیری  با  می توان  را  مکان 
مکان وابسته به ویژگی های خود مکان است.

انتزاعی  از یک فضای  بیش  نوربرگ شولتز مکان چیزی  از دیدگاه 
و  واقعی ساخته شــده  و چیزهای  اشیا  از  که  اســت  کلیتی  اســت. 
عناصر  ایــن  مجموعه  اســت.  رنــگ  و  بافت  شکل،  مصالح،  دارای 
که در واقع ماهیت  تعریف می کنند؛ چیزی  را  شخصیت محیطی 
نقطه  از  امــا   .)Norberg Schuls,1975( می شود  محسوب  مکان 
نظر سیمون مکان نه تنها به یک محل جغرافیایی اشاره دارد بلکه 
که موجب تمایز  نشان دهنده شخصیت اصلی یک سایت است 
گون  گونا ابعاد  مکان  در  ترتیب  این  به  می شود.  جاها  سایر  از  آن 
چشم انداز جمع می آیند تا یک محیط متمایز و یک حس محلیت 

.)Seamon,1982( کنند خاص را ایجاد 
2.1.2.  حس مکان و دیدگاه روان شناسی محیطی

از دیدگاه روان شناسی محیطی انسان ها به تجربه حسی، عاطفی 
و معنوی خاص نسبت به محیط زندگی نیاز دارنــد. این نیازها از 
که در آن  طریق تعامل صمیمی و نوعی هم ذات پنداری با مکانی 
سکونت دارند، قابل تحقق است. این تعامل صمیمی و هم ذات 
حس  روانــی  نظر  از  می شود.  نامیده  مکان  حس  یا  روح  پنداری، 
که باعث تبدیل شدن یک محیط به یک  کاتالیزوری است  مکان 
مکان می شود. روند تجربه عمیق مکان نه به عنوان یک شئی، بلکه 
که بعد از انطباق های متقابل  به عنوان یک ارگانیسم زنده است 
ــراد و مکان ها  ــط بین اف از ایــن رو رواب پــی درپــی محقق مــی شــود. 
نیازمند ثباتی خاص است. محیط، این ویژگی ها را از طریق ترکیب 

 .)Falahat, 2006: p 60( کسب می کند نظم طبیعی و بشری 
مهمترین معنای حس مکان در دیدگاه روان شناسی محیطی، در 
که می تواند  نهفته است  و مکان  گروه  فرد،  نمادین  رابطه  تجربه 
تاریخی  سیاسی،  اجتماعی،  منابع  دیگر  از  بــودن  فرهنگی  ضمن 
گرفته و تقویت شود. سیتا لو شش نوع رابطه  و فرهنگی نیز معنا 

نمادین میان انسان و محیط را تعریف می کند:
ارتباط تبارشناسانه: اینگونه ارتباط بین انسان و محیط از طریق . 1

مدت  کــه  گــونــه ای  بــه  مــی دهــد،  خ  ر مکان  تاریخی  شناسایی 
طوالنی از این ارتباط می گذرد.

ارتباط به واسطه از دست رفتن سرزمین: این رابطه تعلق مکانی . 2
به واسطه از دست دادن مکان و تجدید خاطره با فرآیند آفرینش 

مجدد مکان ایجاد می گردد.
به . 3 میراث  یا  مالکیت  واسطه  به  رابطه  این  اقتصادی:  ارتباط 

وجود می آید.
کیهان شناختی: در این رابطه این حس به واسطه تطابق . 4 ارتباط 

میان اسطوره ها و نمادها از طریق مناسبات مذهبی، معنوی یا 
اسطوره شناسی به وجود می آید.

ارتباط زیارتی: زیارت یک مکان به معنای تمایل به دیدار دیگران . 5
به  را  حس  ایــن  از  خاصی  نــوع  که  اســت  مراسم  در  مشارکت  و 

نمایش می گذارد.
ارتباط روایتی: در این رابطه فرد به واسطه افسانه ها، داستان ها . 6

و نامگذاری روی مکان با سرزمین و فضا آشنا می شود و پس از 
گذشت زمان به آن سرزمین تعلق پیدا می کند.

2.2. سطوح حس مکان
حس مکان سطوح مختلفی دارد. شامای در بررسی های خود در 
حس  اصلی  مرحله  سه  مکان  به  احساس  مختلف  سطوح  مــورد 
مکان، دلبستگی به مکان و تعهد به مکان را معرفی و این حس را 

در هفت سطح طبقه بندی می کند:
بی تفاوتی نسبت به مکان: این سطح معمواًل در ادبیات حس ( 1

ــا در سنجش حــس مــکــان مــورد  مــکــان مـــورد تــوجــه نیست ام
استفاده قرار می گیرد.

گاهی از قرارگیری در یک مکان: این سطح هنگامی است که فرد ( 2 آ
می داند در یک مکان متمایز زندگی می کند و نمادهای آن مکان 
که او را به مکان متصل  را تشخیص می دهد ولی هیچ احساسی 

کند، وجود ندارد.
تعلق به مکان: در این سطح فرد نه تنها از نام و نمادهای مکان ( 3

گاه است، بلکه با مکان احساس بودن و تقدیر مشترک داشتن  آ
برای  آنچه  و  محترم  مکان،  نمادهای  حالت  این  در  دارد.  نیز 

خ می دهد، برای فرد نیز مهم است. مکان ر
دلبستگی به مکان: در این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیده ای ( 4

با مکان دارد. مکان برای او معنا دارد و مکان محور فردیت است 
به  نمادها  و  معانی  با  ترکیب  در  فرد  هویت  و  جمعی  تجارب  و 
مکان شخصیت می دهد. در این حالت بر منحصر به فرد بودن 

کید می شود. مکان و تفاوت آن با مکان های دیگر تأ
یکی شدن با اهداف مکان: این سطح نشان دهنده درآمیختگی ( 5

فرد  در  این حالت  در  نیازهای مکان است.  با  فرد  پیوستگی  و 
گذشتگی نسبت به مکان وجود  شور، عشق، حمایت و از خود 

دارد.
که ( 6 حضور در مکان: در این سطح به نقش فعال فرد در اجتماع 

علت آن تعهد به مکان است را می توان مشاهده نمود.
کـــاری بــــرای مـــکـــان: ایـــن ســطــح بــاالتــریــن ســطــح حس ( 7 فـــدا

و  دارد  مکان  به  نسبت  را  تعهد  عمیق ترین  فرد  و  است  مکان 
آزادی هــا  ارزش هـــا،  گرایشات،  جهت  در  ــادی  زی کاری های  فدا
و رفاه در موقعیت های مختلف از خود نشان می دهد. در این 
کــردن عالیق فــردی و جمعی به خاطر  بــرای رها  سطح آمادگی 

.)Shamai,1991(عالیق بزرگتر نسبت به مکان وجود دارد
کی و شناختی  دو سطح اولیه مورد اشاره شامای، عمدتًا سطوح ادرا
ابعاد  از سطح سه به بعد،  را شامل می شود،  فرد نسبت به مکان 
که رلف  احساسی فرد نسبت به مکان را شامل می شود، به طوری 
گاه اشاره  نیز بر عمیق ترین سطح وابستگی به مکان به صورت ناخودآ
گاهانه بودن این حس زمانی خود را نشان  می نماید و اعالم می کند ناآ
که فقدان یا جدایی فرد و مکان اتفاق بیفتد و حس تعلق  می دهد 
دارای طیف وسیعی از بی مکانی تا تعلق و هم ذات پنداری شدید با 

.)Frouzandeh & Motallebi, 2011: p 32( مکان می باشد
2.3. عوامل تشکیل دهنده حس مکان

سطوح  و  مختلف  دیدگاه های  در  مکان  حس  مفهوم  به  توجه  با 
مختلف حس مکان، عوامل تشکیل دهنده حس مکان را می توان 
کالبدی  کی و شناختی و 2( عوامل  گروه قرار داد: 1( عوامل ادرا در دو 

.)Falahat, 2006: p 62(
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کی و شناختی 2.3.1. عوامل ادرا
از معانی،  گفته شد، حس مکان ترکیبی است پیچیده  که  چنان 
یا  گاه  به صــورت خودآ گــروه  یا  که شخص  کیفیت هایی  و  نمادها 
و  معانی  می کنند.  ک  ادرا خــاص  منطقه ای  یا  فضا  از  گاه  ناخودآ
ک مکان توسط فرد رمزگشایی می شود از  که پس از ادرا مفاهیمی 
عوامل ایجاد حس مکان هستند. در این صورت حس مکان تنها به 
معنای یک حس، یا عاطفه یا هرگونه رابطه با مکانی خاص نیست، 
که فرد با آن به موضوعات،  بلکه نظام و ساختاری شناختی است 
اشخاص، اشیا و مفاهیم یک مکان احساس تعلق پیدا می کند. 

از این رو افراد بدون حس مکان قادر به زندگی در محیطی خاص 
نیستند، چرا که حس مکان توانمندی فضا یا مکان در ایجاد حسی 
کلیت مکان است و با این حس، مکان رابطه فرد  خاص نسبت به 
با تمامی مفاهیم، اشخاص و سایر موضوعات موجود در آن مکان 
که مردم تمام  کلیتی می شود  را تأمین می کند. در این صورت مکان 

.)Falahat, 2006: p 62( فعالیت ها و اتفاقات را با آن می شناسند
کالبدی 2.3.2. عوامل 

ک و حس  کالبدی مؤثر در ادرا از نظر فریتز استیل مهم ترین عوامل 
مکان شامل موارد جدول شماره 1 است:

که میان انسان و مکان ارتباط  از نظر لینچ حس مکان عاملی است 
کی  کرده و وحدت به وجود می آورد و فضا باید هویت قابل ادرا برقرار 
تا  باشد  نمایان  و  ماندنی  یاد  به  و  قابل شناسایی  و  باشد  داشته 
احساس  می تواند  مکان  حس  نــوع  ایــن  کند.  ایجاد  مکان  حس 
کراس نیز  تعلق نیز به همراه داشته باشد )Lynch, 1997(. جنیفر 
عوامل مؤثر بر حس مکان را چگونگی رابطه با مکان و حس اجتماع 
می داند و رابطه با مکان را به صورت های زندگی نامه ای، معنوی، 
که  عقیدتی، روایتی، مادی و وابستگی اجباری دسته بندی می کند 
با عواملی مانند هویت، درونیت و رضایتمندی پنج تراز مختلف از 

.)Cross,2001(حس مکان را ایجاد می کند
با  محیط  کالبدی  ویژگی های  می دهد  نشان  بررسی ها  بنابراین 
مکان  حس  ایجاد  در  خــاص،  فعالیت های  تأمین  و  معانی  ایجاد 
از ویژگی های  با رضایتمندی  از فضا  تأمین فعالیت ها  مؤثر است. 
فعالیت های فردی  انجام  امکان  و  مانند دما، صدا  متغیر محیط 
ابعاد،  مانند  محیط  ایستای  عناصر  توسط  اجتماعی  تعامالت  و 
به  نسبت  عاطفه  و  شناخت  می آید.  وجــود  به  فرم ها  و  تناسبات 
فضا با درک معانی، نمادها، زیبایی شناختی فرمی و معنایی فضا 
می توان  خالصه  طــور  به  مــی شــود.  حاصل  آن  با  هویت مندی  و 
گفت، حس مکان حاصل ارتباط درونی انسان، تصورات ذهنی او 

.)Falahat, 2006: p 62( و ویژگی های محیطی است
و  مکان  حــس  مفهوم  مــورد  در  شــده  مطرح  مطالب  بــه  توجه  بــا 
آن  بررسی  معیارهای  و  مفهوم  این  مورد  در  مختلف  دیدگاه های 
تصویر  مدل  همانند  را  مدلی  می توان  شهری  فضاهای  سطح  در 
است،  گردیده  جمع  شــده  ــه  ارائ نظریات  به  توجه  با  که  شماره2 
که می توان در فضاهای  را  این مدل معیارهایی  نمود. در  مطرح 
معیار  هر  بــرای  و  گرفته  قــرار  دسته  چهار  در  نمود،  بررسی  شهری 

گردیده است. زیرمعیارهایی در راستای سنجش معیار مطرح 
در مدل ارائه شده برای سنجش مفهوم حس مکان در فضاهای 
مؤلفه  کالبدی،  مؤلفه  اســت:  شــده  معرفی  مؤلفه  چهار  شهری 
کی، مؤلفه اجتماعی و مؤلفه عملکردی. زیرمعیارهای معرفی  ادرا
هم  از  و  باشند  یکدیگر  با  تعامل  در  می توانند  بــاال  مــدل  در  شــده 
با  و  شاخص  بناهای  وجــود  مثال  عــنــوان  بــه  بپذیرند.  تأثیر  نیز 
شکل گیری  موجب  می تواند  شهری  فضای  یک  در  تاریخی  ارزش 
کاربری های جاذب جمعیت شده و به عنوان قرارگاه رفتاری موجب 
و تک  بناها  آن  بر  گــردد. عالوه  نیز  اجتماعی  تعامالت  شکل گیری 
دانه های باارزش و تاریخی عامل مهمی در راستای شکل دهی به 

هویت و اصالت هستند.

)Norberg Schuls,1997(ک و حس مکان، مأخذ کالبدی مؤثر در ادرا جدول شماره1: عوامل 

مقیاس انسانیتناسبمقیاستضاددرجه محصوریتاندازه مکان
تنوع بصریصدابورنگبافتفاصله

)Falahat, 2006: p 64( -تصویر شماره1: مدل عوامل مهم شکل دهنده حس مکان
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تصویر شماره2: معیارهای سنجش حس مکان در فضاهای شهری

3.  مطالعه و بررسی نمونه موردی
آذربایجان غربی  ایــران، مرکز استان  از شهرهای بزرگ  ارومیه یکی 
و نیز مرکز شهرستان ارومیه است. این شهر طبق سرشماری سال 
پرجمعیت  شهر  دهمین  جمعیت،  نفر   499 و  هــزار   667 با   1390
ایـــران بــه  شمار مــی آیــد. ارومــیــه بــا بیش از ســه هــزار ســال قدمت 
که  قدیمی ترین شهر در منطقه شمال غرب ایران به  شمار می آید 
هنوز پابرجاست. از این رو ارومیه به عنوان 19 شهر تاریخی ایران در 

یونسکو ثبت شده است.
کن در  گسترش و توسعه شهر و با وجود اقوام مختلف سا با توجه به 
که بیش از پیش باید در توسعه آتی شهر مورد توجه  آن، مسئله ای 
قرار گیرد، مسئله ایجاد فضاها و مکان های عمومی جاذب جمعیت 
است. در این راستا پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی محور امام 

خمینی شهر ارومیه از نظر حس مکان پرداخته است. 

گردید، نمونه موردی مطرح شده در  که قباًل نیز اشاره  همان طور 
این پژوهش، خیابان امام خمینی در شهر ارومیه می باشد. محور 
فاصل  حد  در  و  بوده  شهر  این  محورهای  مهمترین  از  یکی  امام 
میدان انقالب )ایالت( تا میدان والیت فقیه )مرکز( قرار دارد. این 
محور سکانس های مختلفی از عملکرد و فعالیت را در خود جا داده 
مفهوم  بررسی  منظور  به  پژوهش  این  در  دلیل  همین  به  است. 
کوچکتر  حس مکان در این فضای شهری، این محور به چند محور 
صورت  دو  به  سکانس ها  این  تقسیم بندی  است.  شده  تقسیم 
)نظرات مردم در مصاحبه های صورت گرفته و برداشت نگارندگان از 
گرفته است تا خصوصیات  فضای شهری محور امام خمینی( انجام 
هر زیرمحور یکسان بوده و بررسی و مقایسه سکانس ها به صورت 

گیرد.   دقیق تر انجام 
حوزه شماره1: حد فاصل میدان انقالب )ایالت( تا تقاطع محور 	•

تصویر شماره 3و4: خیابان امام خمینی شهر ارومیه

نقشه شماره1: سکانس های تعیین شده در محور امام
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طرزی با محور امام خمینی
امام 	• محور  با  طــرزی  محور  تقاطع  فاصل  حد  شــمــاره2:  حــوزه 

خمینی تا تقاطع محور سرداران
حوزه شماره3: حد فاصل تقاطع محور سرداران تا تقاطع راسته 	•

غالم خان با محور امام خمینی 
حوزه شماره4: حد فاصل تقاطع راسته غالم خان با محور امام 	•

خمینی تا میدان والیت فقیه )مرکز(
بناهای باارزش و تاریخی موجود در حوزه مورد مطالعه )الیه نخست 
محور امام( شامل: بازار ارومیه، مسجد سردار، مسجد علی اشرف و 
ساختمان  شهرداری،  )ساختمان  انقالب  میدان  ساختمان های 
هستند.  ارتـــش(  فرماندهی  ستاد  ساختمان  و  فرهنگی  مــیــراث 
در  موجود  بصری  نشانه های  مهمترین  جزو  بــاارزش  بناهای  این 
که بیشتر مردم برای آدرس دهی و  گونه ای  محور امام هستند؛ به 

جهت یابی از این تک دانه های باارزش استفاده می کنند. 
تصاویر )5 الی9( نشان دهنده نقشه جایابی مکان های شاخص، 
کم پوشش گیاهی در محور  وضع کنونی بناهای شاخص و تنوع و ترا

امام شهر ارومیه است.

4.  بحث و یافته های تحقیق
در راستای بررسی مفهوم حس مکان در محور امام خمینی شهر 
گرفته است. در روش نخست  ارومیه، سه روش مورد استفاده قرار 
گرفته در محدوده مورد  )جدول شماره2( به برداشت های صورت 
ایــن پژوهش و بررسی مفهوم حس  ــه شــده در  ارائ بــررســی، مــدل 
مکان در سکانس ها توجه شده است. روش دوم )جدول شماره3( 
کنان محدوده،  گروه )سا گرفته از سه  با توجه به مصاحبه صورت 
گذری( تنظیم شده است. در این روش نمودارهایی  کسبه و افراد 
که هر قطاع از این نمودارها، نمایانگر معیارهایی  نشان داده شده 
کار  به  مکان ها  از  خــود  احساس  توصیف  بــرای  مــردم  که  هستند 
کاربری  می بردند. در روش سوم نیز با ارائه نقشه هایی در رابطه با 
پرداخته  سکانس  هر  در  غالب  عملکرد  بررسی  به  شهری  اراضــی 
کاربری  شده است. معیارهایی مانند ریزدانگی، درشت دانگی، نوع 
روش  ایــن  در  که  هستند  مــواردی  جــزو  و...  کاربری ها  اختالط  و 
برای تحلیل حس مکان در محور امام خمینی مورد استفاده قرار 

گرفته اند.

نقشه شماره2: بناهای باارزش و تاریخی محور امام خمینی

تصویر شماره6: بازار تاریخی و سرپوشیده ارومیهتصویر شماره5: مسجد سردار ارومیه

تصویر شماره7و8و9: ساختمان ارتش، ساختمان میراث فرهنگی و ساختمان شهرداری ارومیه

گیاهی در محور امام خمینی کم پوشش  نقشه شماره3: ترا
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره نوزدهم

در جدول زیر نتایج حاصل از برداشت محدوده مورد مطالعه براساس مدل ارائه شده و تصاویر برداشت شده از فضای شهری نیز ارائه شده است.
س

ســکــــا نــــ
مؤلفه های تأثیرگذار بر حـس مکان

کیمؤلفه عملکردیمؤلفه کالبدی مؤلفه اجتماعیمؤلفه ادرا
معیـارهای سـنـجـش

-تناسبات
-فرم و اندازه قطعات

-بافت و تزئینات
-روابط و چیدمان
-درجه محصوریت

-رعایت مقیاس انسانی
-فواصل و رنگ

-فعالیت های عملکردی
-کاربری ها

-کاربری های جاذب جمعیت
-تسهیالت

-پایایی
کاربری -الگوهای بهره برداری از 

-هویت و اصالت 
کی -زیبایی و ابعاد ادرا
-جذابیت و سبزینگی
-نمادها و نشانه ها

-خاطرات و تعلقات قبلی
-ارزش

-توقعات از مکان
-بو و صدا

-تک دانه ها و بافت های تاریخی 
و ارزشمند

-تنوع رفتاری
-تعامالت اجتماعی

-حس اجتماع
-نظارت

-فعالیت ها و رفتارها

س اول
سکان

-وجود آلودگی بصری در جداره 
-مبلمان شهری مناسب

قطعات  بــا  قطعات  انـــدازه  -غلبه 
-عدم وجود کاربری های جاذب درشت دانه

جمعیت
و  خدماتی  کاربری های  -غلبه 

انتظامی

-وجـــــــود نـــمـــادهـــایـــی شــاخــص 
)میدان انقالب،مسجد یوردشاه(

-پوشش گیاهی مناسب
دلیل  به  محیط  -خاطره انگیزی 
قدمت و سابقه تاریخی و فرهنگی

-وجود کمرنگ تعامالت اجتماعی
-وقوع رفتارهای اجتماعی

س دوم
سکان

-حفظ نماهای تاریخی
-مبلمان شهری مناسب

 متعادل
ً
-خط آسمان نسبتا

قطعات  بــا  قطعات  انـــدازه  -غلبه 
ــای جـــاذب ریزدانه ــری هـ ــاربـ کـ -وجـــــود 

جمعیت
-اختالط متناسب کاربری ها

-غلبه کاربری های تجاری

کاربری -وجود نماد از جنس 
هویت  و  تاریخی  عناصر  -وجــود 
محورهای  در  سکانس  به  بخش 

اطراف
-عدم وجود پوشش گیاهی کافی

-خاطره انگیزی محیط 
ــات فــــــردی  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ -ارضـــــــــــــای تـ

شهروندان از فضا

-سرزندگی فضا
-تعامالت اجتماعی پویا

-وقـــــوع فــعــالــیــت هــای مــتــنــوع در 
سکانس

س سوم
سکان

و  نامتعادل  آســمــان  خــط  ــود  -وجـ
ساختمان های بلندمرتبه
-مبلمان شهری مناسب

قطعات  بــا  قطعات  انـــدازه  -غلبه 
درشت دانه

کـــاربـــری هـــای  -مــکــفــی نـــبـــودن 
جاذب جمعیت

-عدم وجود نماد
-وجود پوشش گیاهی متناسب

-وجود کمرنگ تعامالت اجتماعی
-وقوع رفتارهای اجتماعی
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره نوزدهم

س چهارم
سکان

-حفظ جداره های تاریخی
کافی -مبلمان شهری نا

-خـــط آســمــان مــتــعــادل بــا جـــداره 
تاریخی

-رعایت مقیاس انسانی
بـــومـــی و  مــصــالــح  از  -اســـتـــفـــاده 

متناسب با اقلیم
بــیــنــابــیــنــی بین  ــالـــت  ــود حـ ــ ــ -وجـ

قطعات ریزدانه و درشت دانه
-کاربری متناسب با فضا

ــای جـــاذب  ــری هـ ــاربـ کـ -وجـــــود 
جمعیت

-اختالط مناسب کاربری ها

کــاربــری و  از جنس  -وجــود نماد 
گره های مهم بنای تاریخی و 

ارزش و  بــنــاهــای واجـــد  ــود  ــ -وج
هویت بخش

ــه مـــحـــدوده با  -هــویــت بــخــشــی ب
حفظ جداره های تاریخی

-ارتقای غنای حسی با بو و صدا
دلیل  به  محیط  -خاطره انگیزی 
تاریخی  طوالنی  سابقه  و  قدمت 

و فرهنگی
ــات فــــــردی  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ -ارضـــــــــــــای تـ

شهروندان از فضا

-سرزندگی فضا
-تعامالت اجتماعی بسیار پویا

-وقـــــوع فــعــالــیــت هــای مــتــنــوع در 
سکانس

جدول شماره2: بررسی سکانس های محور با عوامل تشکیل دهنده حس مکان

گفته شده در قسمت مبانی نظری و مدل ارائه  با توجه به مفاهیم 
شده در این پژوهش، برای بررسی مفهوم حس مکان در فضاهای 
شد.  توزیع  بررسی  مــورد  محل  در  و  تهیه  پرسشنامه ای  شهری، 
که به طور میانگین  جامعه آماری در این پرسشنامه 80 نفر بوده 
گرفته و سعی  از افراد موجود در هر چهار سکانس، مصاحبه انجام 
گذری و  بر این بوده تا همه اقشار سنی و جنسی و همچنین افراد 
گیرند. در پرسشنامه توزیع  کنان محل مورد پرسش قرار  کسبه و سا
دهنده  تشکیل  عوامل  مکان،  حس  مفهوم  بر  مؤثر  عوامل  شده، 
حس مکان و... با زبانی ساده تر بیان شد. سئواالت طرح شده به 
صورت سئواالت تعاقبی در چند حالت باز، چندگزینه ای و وزنی در 

پرسشنامه مطرح شد.
طی فرآیند مصاحبه و توزیع پرسشنامه سعی شد تا در نمونه آماری 
سئواالت  شود.  پرسیده  سئوال  و...  جنسی  سنی،  اقشار  تمام  از 
طرح شده با زبانی ساده مطرح شد و نتایج حاصل نشان دهنده 
ک  که برای مردم بسیار ارزشمند می باشد و بر ادرا معیارهایی است 
و حس مکان و برداشت آنان از محیط شهری تأثیر بسزایی دارد. 
بر حس مکان، سعی شد  تأثیرگذار  بر عوامل  در پرسشنامه عالوه 
قرار  بررسی  مــورد  نیز  مــردم  نظر  از  خوب  مکان  یک  ویژگی های  تا 
که بیشتر افراد به آنها اشاره می کردند شامل  کلید واژه هایی  گیرد. 
زیبایی،  امنیت،  تاریخی،  هویت  خاطره انگیزی،  بــود:  مــوارد  این 
پــایــداری.  و  مــانــدگــاری  تــنــوع،  تــعــادل،  نظم،  ایمنی،  دسترسی، 
افراد  کلید واژه هــا در بین  این  تکرار  جدول3 نشان دهنده میزان 
مختلف در چهار سکانس تعیین شده برای توجیه عالقه مندی به 

فضا می باشد.
که در سکانس دوم  از پرسشنامه ها نشان می دهد  نتایج حاصل 
توزیع  در  تنوع  و  تاریخی  هویت  محور،  ایــن  از  چهارم  سکانس  و 
کاربری ها نقش بسیار مهمی را در جذب مردم ایفا می کنند. تنوع 
کنار هم به  کاربری های تجاری در  کاربری ها، جایابی مناسب  در 

گرفته و مکمل هم باشند،  با یکدیگر قرار  که در سازگاری  گونه ای 
کاربری مسکونی و  کف سازی مناسب، نورپردازی مناسب، وجود 
عدم خاموشی و کاهش امنیت مکان در شب، مبلمان مناسب و... 
که در سرزندگی این دو سکانس بسیار مؤثر  از جمله عواملی هستند 

بوده اند.
انقالب  میدان  با  نزدیکی  دلیل  به  امــام  محور  نخست  سکانس 
مراسم  برگزاری  است.  بوده  موفق  نیز  دسترسی  لحاظ  به  )ایالت( 
موجب  ارومــیــه  شهر  در  تشریفاتی  میدان  عنوان  به  گــره  ایــن  در 
از  برخی  در  مکان  حس  آمــدن  وجــود  به  نتیجه  در  خاطره سازی 
گردیده است. در سکانس سوم، محور امام به دلیل وجود  کنان  سا
تعامالت  و  محیط  سرزندگی  از  اداری،  و  درشت دانه  کاربری های 

کاسته شده است. اجتماعی مردم و تنوع فضا 
تنوع  همگانی،  فضاهای  وجــود  قــوی،  اجتماعی  تعامالت  وجــود 
و  نورپردازی  کف سازی،  پیاده،  به  توجه  کاربری ها،  عالی  توزیع  و 
آن،  هویت  و  مکان  با  متناسب  و  خاطره ساز  نمادهای  مبلمان، 
هویت بخشی به فضا با عناصر ارزشمند تاریخی و خاطره انگیزی به 
کانون توجه و اتفاقات از جمله موارد مهمی هستند  دلیل قدمت و 
از محور امام در  که موجب شده، سکانس دوم و سکانس چهارم 
مقوله حس مکان بخشی به شهروندان و استفاده کنندگان از فضا 
کلی  طور  به  کنند.  عمل  سوم  و  نخست  سکانس های  از  موفق تر 
که هویت  که مردم در فضاهایی  کرد  اشــاره  این مهم  به  می توان 
گرفته باشد، ارتباط بهتری با  کاربری مناسب قرار  کنار  تاریخی در 
باشد  این  دهنده  نشان  می تواند  امر  این  می کنند.  برقرار  محیط 
که در شهرهای امروزین، متأسفانه به بعد و مقیاس انسانی توجه 
نمی شود و رعایت مقیاس انسانی در فضاها و مکان های تاریخی 

یکی از اصول مهم و اصلی بوده است. 
در روش سوم، تحلیل مفهوم حس مکان در محور امام خمینی با 
کاربری اراضی شهری به بررسی عملکرد  ارائه نقشه هایی در رابطه با 
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره نوزدهم

با نزدیک شدن به بازار قدیمی و سرپوشیده شهر ارومیه، تنوع و 
کاربری ها، سکانس را بیش از پیش سرزنده نموده  توزیع مناسب 
کاربری های  گردیده است.  و موجب تبدیل این سکانس به مکان 
مذهبی  و  فرهنگی  خدماتی،  اداری،  تجاری،  شامل  بخش  ایــن 
ک، کفش،  کاربری های تجاری این سکانس نیز شامل پوشا است و 
بانک، طالفروشی، پاساژها و مجتمع های تجاری، بازار روز میوه و 
گفت سکانس چهارم در مقوله  موبایل فروشی می باشد. می توان 
حس مکان و تبدیل شدن فضا به مکان نسبت به سکانس دوم 

بسیار موفق تر می باشد. 
امــام در  گرفت، محور  قــرار  اشــاره  مــورد  نیز  که پیشتر  همان طــور 
که دارای  مقیاس شهری به عنوان یک محور واحد عنوان می گردد؛ 
کالبدی و عملکردی است. در جدول  کــی،  هویتی اجتماعی، ادرا
از  شماره4 به عنوان جمع بندی نهایی، میزان سهم هر سکانس 
چهار  هر  منظر  از  پژوهش  نگارندگان  و  مردم  دیدگاه  از  امام  محور 
کالبدی و اجتماعی  کی،  گرفته است. توجه به مؤلفه ادرا مؤلفه قرار 
در سکانس سوم و مؤلفه عملکردی در سکانس نخست می تواند به 

انسجام فضایی محور امام خمینی کمک شایانی نماید.

که در نقشه  غالب در هر سکانس پرداخته شده است. همان طور 
کاربری ها تنوع نداشته  زیر مشاهده می شود، در سکانس نخست، 
کاربری های این سکانس شامل  و محیط، سرزندگی خاصی ندارد. 
کاربری های تجاری این  اداری_انتظامی، مذهبی و تجاری است. 
سکانس نیز شامل واحدهای پتو فروشی و واحدهای چاپ و تکثیر 
کاربری ها  در  تنوع  که  ایــن  بر  عــالوه  دوم،  سکانس  در  می باشد. 
و  جنوبی  خیام  پیاده راه  با  امــام  محور  تقاطع  می شود،  مشاهده 
محور خیام شمالی بر سرزندگی فضا و تبدیل شدن آن به یک مکان 
کاربری هایی مانند فرهنگی  کمک نموده است. در این سکانس، 
کاربری های تجاری این سکانس نیز  و تجاری جایابی شده است. 
ک، کفش، داروخانه، بانک، لوازم خانگی  شامل عطر فروشی، پوشا

و... می باشد.
کاربری ها یکنواخت  که  در سکانس سوم از محور امام عالوه بر این 
از سرزندگی سکانس  را  و محیط  بوده  بوده، قطعات، درشت دانه 
تجاری،  شامل  سکانس  ایــن  اســت.کــاربــری هــای  ــرده  ک دور  دوم 
کاربری تجاری این بخش  حمل ونقل و انبارداری و مذهبی است. 
ک و لوازم اداری می باشد. در سکانس چهارم  نیز شامل بانک، پوشا

 نمودار كلید واژه ها نمودار كلید واژه ها
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جدول شماره3: مقایسه سکانس های مختلف خیابان امام شهر ارومیه براساس صفات مختلف ناشی از حس مکان افراد
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5.  نتیجه گیری
حس مکان و حضور مردم در فضاهای شهری از جمله مهمترین 
که امروز در ارزیابی فضاهای شهری موفق مورد بحث  مواردی است 
که در ابتدای مقاله نیز اشاره شد، حس  قرار می گیرد. همان طور 
مکان در واقع حاصل تصورات و درک ذهنی شهروندان نسبت به 
کافی دارند؛ بنابراین  که از آن شناختی نسبی و یا  یک محیط است 
نفوذ عوامل  گرفته و تحت  این مفهوم در ذهن شهروندان شکل 

گون بیرونی و درونی تأثیر می پذیرد.  گونا
تحقیق  ســـئـــوال  بـــه  ــی  ــخ ده ــاس پ ــتـــای  راسـ در  پـــژوهـــش  ایـــن  در 
که"فضاهای شهری در ایجاد حس مکان به صورت یکپارچه عمل 

گفته شده، نتایج حاصل از برداشت میدانی و  با توجه به مطالب 
که محور امام در طول  پرسشنامه ها می توان به این نتیجه رسید 
کل محور به عنوان یک  که اجازه نمی دهد  خود دارای ضعف است 
کنار این تحلیل ها  کلیت یکپارچه در ذهن مردم حک شود. اما در 
که جزو  که این محور عالوه بر این  می توان به این نکته اشاره نمود 
یکی از مهمترین محورهای شهر ارومیه بوده و به عنوان مرکز خطی 
که در قلب  شهر به ایفای نقش می پردازد، یک محور تاریخی بوده 
گرفته است. به همین دلیل  کهن شهر ارومیه جا  بافت تاریخی و 
مردم بر کاستی های موجود در سکانس نخست و سوم چشم پوشی 

کل محور را به عنوان یک مکان موفق درک می کنند. کرده و 

ح تفصیلی شهر ارومیه( کاربری اراضی سکانس های محور امام در شهر ارومیه، )تدقیق: نگارندگان برگرفته از طر نقشه شماره4: 

جدول شماره4: میزان اهمیت و امتیاز هر سکانس براساس مؤلفه های عنوان شده در پژوهش
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شد.  پرداخته  مکان  حس  و  مکان  مفهوم  مطالعه  می کنند؟"به 
به  ارومیه  امام خمینی شهر  مــوردی پژوهش محور  سپس نمونه 
گردید. در تفکیک این سکانس ها از نظرات  چهار سکانس تفکیک 
گرفته شده است. نتایج حاصل از  مردم و مشاهدات میدانی بهره 
که چهار سکانس محور امام در شهر  این پژوهش نشان می دهد 
ارومیه یکپارچه نبوده و هر یک از این سکانس ها در ارزیابی حس 
این  از  ســوم  سکانس  و  نخست  سکانس  نبودند.  یکسان  مکان 
خیابان به دلیل توزیع نامناسب کاربری و موارد دیگر در ایجاد حس 
کنار این دو سکانس ناموفق، سکانس  مکان ناموفق بوده اند. در 
باال، توزیع مناسب  امام به دلیل سرزندگی  از محور  دوم و چهارم 
از دیدگاه  کاربری ها و وجود تعامالت اجتماعی در این سکانس ها 
می دهند.  ادامــه  خود  فعالیت  به  مکان  عنوان  به  پدیدارشناسی 
موارد  جزو  تاریخی  و  شاخص  بنای  وجود  فضا،  بودن  خاطره ساز 
که مردم بیشتر برای توصیف سکانس دوم و چهارم  مهمی هستند 

استفاده نموده اند. 
نتایج  است.  یافته  انجام  ارومیه  شهر  امام  محور  در  پژوهش  این 
تعمیم  دیگری  محورهای  به  نمی توان  را  پژوهش  این  از  حاصله 
داد. مطالعه و بررسی این موضوع در سایر محورها نیازمند برداشت 

میدانی و توزیع پرسشنامه در محیط می باشد.
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