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چکیــده | طــرح ســاماندهی میــدان شــهدای مشــهد تحــت عنــوان پــروژۀ بازآفرینــی شــهری در دو دهــۀ اخیــر 
در حــال اجــرا و اکنــون در شــرف اتمــام اســت کــه نتیجــۀ آن بــه گــواه شــهروندان و بــه نشــانۀ حضورنیافتــن 
آنــان در ایــن میــدان چیــزی جــز شــیء پنداشــتن فضــای شــهری نبــوده    اســت. ســابقۀ مطالعــات و برنامه   هــای 
توســعۀ شــهری نشــان می   دهــد کــه رویکــرد آنهــا عمدتــاً معطــوف بــه دو بعــد عملکــردی و کالبــدي آن بــوده 
ــل  ــا از عوام ــۀ معن ــه مقول ــی ب ــه بی   توجه ــود، درحالی ک ــه نمی   ش ــتی توج ــا به درس ــی فض ــد معنای ــه بع و ب
ــب  ــی و در قال ــا رویکــرد کیف ــن پژوهــش ب ــن راســتا ای ــی در شهرهاســت. در ای ــدۀ بی   مکان ــروز پدی ــی ب اصل
ــورت  ــه ص ــه مرحل ــی در س ــد. ارزیاب ــرار می   ده ــی ق ــورد ارزیاب ــهدا را م ــدان ش ــر می ــر، منظ ــدگاه کل   نگ دی
ــل و  ــگر در مح ــور پژوهش ــامل حض ــر ش ــاس جزء   نگ ــی در مقی ــل میدان ــامل تحلی ــۀ اول ش ــرد: مرحل می   پذی
برداشــت عناصــر کالبــدی، فعالیتــی و معنایــی اســت. گام دوم بــه تحلیــل    محتــوای اطالعــات جمع   آوری شــده 
ــا اســتفاده از روش تحلیــل     ــه، گــزارش، خبــر و...    می   پــردازد. گام ســوم ب پیرامــون میــدان شــهدا اعــم از مقال
محتــوا در پــی کشــف نقــش در ذهــن مخاطبــان، از طریــق مصاحبــۀ عمیــق بــا اســتفاده   کنندگان از فضاســت 
ــوان  ــی می   ت ــتۀ کل ــج س ــهدا را در پن ــدان ش ــان از می ــه ادراکات مخاطب ــن مرحل ــای ای ــاس یافته   ه ــه براس ک
جــای    داد: »مرکــز شــهر«، »آســتانۀ حــرم«، »فضــای عمومــی شــهری«، »فضــای ســرد و بــی   روح« و »فضــای 
ــن پژوهــش در نهایــت  ــن عوامــل بیانگــر معنــای میــدان شــهدا در ذهــن مخاطبــان اســت. ای بی   هویــت«. ای
ــیب   های  ــا آس ــه آنه ــی ب ــا وزن   ده ــرده و ب ــهدا ارائه   ک ــدان ش ــود را از می ــی خ ــه، ارزیاب ــه    مرحل ــد س از براین
ــات و  ــۀ مطالع ــر پای ــن پژوهــش ب ــدی ای ــرده       اســت. جمع   بن ــری ک ــورد نتیجه   گی ــدان را در ســه م ــی می اصل
ارزیابــی صورت گرفتــه، ســه هــدف »زندگی   بخشــی و تغییــر فضــای حکومتــی بــه فضــای مدنــی«، »بازتولیــد 
ــی به منظــور حضــور  ــازماندهی فضای ــت« و »س ــداوم هوی ــدان در راســتای ت ــی می ــای معنای و انباشــت الیه  ه
ــت   های  ــا و سیاس ــه، راهبرده ــن س ــۀ ای ــر پای ــنهاد و ب ــدان پیش ــای می ــور احی ــهروندان« را به منظ ــدد ش مج

خــود را مطــرح کــرده    اســت.
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مقدمـه | فضاهـای شـهری از دیربـاز در معمـاری و شهرسـازی 
ایرانـی نقـش مهمـی را ایفـا می   کرده انـد، از جملـه مصادیـق آنهـا 
می   تـوان بـه خیابـان، میادین شـهری، مسـاجد و تکایا اشـاره کرد. 
ایـن فضاهـا عالوه بـر اینکـه محـل تعامـالت اجتماعـی بودنـد، بـا 

کارکردهـای چندگانـه به نیاز  هـای گوناگون مردم پاسـخ می   دادند 
و موجبـات عالقـه شـهروندان بـه شـهر را فراهم می   کردنـد. برخی 
از ایـن فضاهـا بـه لحـاظ کارکردهای متنـوع اقتصـادی، اجتماعی، 
فرهنگـی و هویتـی یـا بـه لحـاظ کالبد یا الیه   هـای معنایـی نهفته 
در آن هـا نقطـۀ عطفـی در حـوزۀ نفـوذ خـود و یـا در سـازمان 
فضایـی شـهر تلقـی می   شـوند. طراحی   هـای خودبنیـاد بـا معیارها 
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و زیبایی شناسـی   های مهندسـی صـرف و عـدم توجه بـه مخاطب و 
ادراکات او سـبب شـده تـا اثری از هویت پیشـین آنهـا باقی نماند. 
بـه عبـارت دیگر این تغییـرات سـریع کالبدی، در دهه   هـای اخیر، 
باکم رنگ شـدن نقـش مکان   هـا و خلـق فضاهـای یکسـان منجر به 
بی   هویتی مکان )فضای شـهری( در اثر رشـد شـهری شـده اسـت.
طراحـی و سـاماندهی فضاهای شـهری به لحـاظ پیچیدگی بسـیار 
و درگیـری بـا عوامـل متعـدد از چالش   های بسـیار مهم شـهرهای 
امـروز به شـمار می   آیـد. رویکردهـای سـطحی   نگر در سـاماندهی 
این   گونـه فضاهـا در مـواردی گاه بـه معضـالت محیـط می   افزایـد 
و گاه بـه دلیـل عـدم شناسـایی الیه   هـای مختلـف مؤثـر در فضـا، 
مـرگ آن را رقـم می   زنـد    کـه از مهم تریـن مصادیـق آن می   تـوان 
بـه طـرح نوسـازی بافـت پیرامـون حـرم امـام رضـا )ع( و طـرح 

سـاماندهی میـدان شـهدا اشـاره کرد. 
سـازمان  در  مرکزیـت  به واسـطۀ  مشـهد  شـهر  شـهدای  میـدان 
فضایی شـهر همـواره به عنوان بخش مهمی از شـهر نـزد مخاطبان 
)شـهروندان( درک می   شـود کـه به صـورت فعـال در شـهر مـورد 
بهره بـرداری شـهروندان قـرار می   گرفـت، امـا به واسـطۀ اقدامـات 
نادرسـت در دهـۀ اخیـر سـرزندگی آن کاهش یافته اسـت. تقویت 
نقـش ایـن میدان و اصـالح بافت اجتماعـي آن در چارچوب فرایند 
برنامه   ریـزی، طراحـی شـهری و رویکرد منظـر در طراحی فضاهای 

شـهر مي   توانـد اقدامـی جهـت احیـای آن به حسـاب آیـد. 
هـدف از ایـن پژوهـش ارزیابـی میـدان شـهدا، مطالعه و شـناخت 
الیه   هـای تأثیرگـذار فضـا به عنوان یـک کل در احیـای زندگی این 
میـدان اسـت. مفاهیم اجتماعی شـهر و شـهروند چنـان به هم گره 
خورده  انـد کـه وجود هریک وابسـته به دیگری اسـت، همـان گونه 
کـه در تعریـف منظر شـهری گفته می شـود »منظر شـهری دانش 
شـناخت مفهـوم شـهر نـزد شـهروندانی اسـت کـه در طـول تاریخ 
در آن محیـط زیسـته اند و بـا کالبدهـای طبیعـی و مصنوع محیط 
ارتباطـی معنایـی تولیـد کرده انـد که در تـداوم حیات معقـول آنها 
نقـش اساسـی دارد« )منصـوری، 1389، 4(. بنابراین سـؤاالت زیر 

در ایـن پژوهـش مطرح می   شـود:
ـ نقـش میـدان شـهدا از گذشـته تـا بـه حـال در ذهـن مخاطبان 

شـهر مشـهد )شـهروندان( چـه بوده اسـت؟
ـ چـه عواملـی در از بیـن رفتن سـرزندگی موجـود در میدان نقش 

داشته اند؟
ایـن پژوهـش در پنـج بخـش شـکل گرفتـه اسـت: بخـش اول بـه 
بررسـی مبانـی نظـری و ابعـاد مختلـف موضـوع در متـون کیفـی 
آن  براسـاس  کـه  می   پـردازد  کتابخانـه ای  مطالعـات  بسـتر  در 
پرسـش   های مصاحبـه عمیـق طـرح می   شـوند. در ایـن راسـتا بـا 
توجـه بـه  عنـوان پژوهش، بـه مـروری از ادبیات موضوعـی مرتبط 
همچـون فضـای عمومـی و جمعـی، سـرزندگی، مفهـوم مـکان و 
سـرزندگی  ایجـاد  در  منظـر  معمـاری  رویکـرد  و  مـکان  حـس 
پرداختـه شـده اسـت. بخش دوم بـه معرفـی میدان شـهدا، بخش 

سـوم بـه معرفـی روش پژوهـش و در نهایت بخش چهـارم و پنجم 
یافته   هـا، جمع   بنـدی و نتیجه   گیـری پژوهـش را، بـا بیـان ارزیابـی 
صـورت گرفتـه از میـدان در قالـب دیـدگاه منظـر، ارائـه می   دهـد.

مبانینظری
  ایـن بخـش بـه بررسـی مبانـی نظـری و ابعـاد مختلـف مرتبـط با 
موضـوع، یعنـی تعریـف فضـای جمعـی، فضـای شـهری و فضـای 
عمومـی، سـرزندگی، تعریـف مـکان و حس مـکان و نقـش آنها در 
ایجـاد سـرزندگی می   پـردازد، سـپس بـا تعریـف چارچـوب نظری 
منظـر و رویکـرد آن در طراحـی شـهری، دیـدگاه منظـر در رابطه 
بـا سـرزندگی را بـا تأکیـد بـر ایجـاد حـس مـکان تبییـن می کند.

فضایشهری،عمومیوجمعی•
»Public Space« عبارتـی مصطلـح اسـت کـه در فارسـی غالبـاً 
»فضـای جمعـی« ترجمـه می شـود، در صورتـی که ترجمـۀ اصلی 
آن فضـای عمومـی اسـت. فضـای عمومـی مفهومـی اسـت کـه در 
بـرای بحـران  اروپـا به عنـوان راه   حلـی  در  دهـۀ 1980 خصوصـاً 
اجتماعـی و شـهری آن زمـان، کـه عبـارت بـود از بی   معناشـدن 
ارزش   هـا، انزواطلبـی گروه   هـای اجتماعـی و خشـونت   های رفتاری، 
بـا هـدف تسـکین روابـط اجتماعی و توسـعۀ احسـاس تعلـق افراد 
بـه یک مجموعۀ مشـترک بـه میان آمـد )منصـوری، 1394، 63(. 
میـان فضـای شـهری و فضـای جمعـی تفاوت زیـادی وجـود دارد. 
فضـای شـهری ناظـر بـر فیزیـک فضاسـت و بـه شـهری بودن فضا 

اشـاره می   کنـد.
کولکوهـن بـه نقـل از مدنی پـور واژۀ فضـای شـهری را بـه دوگونۀ 
فضـای اجتماعـی و فضـای ساخته شـده و مصنوع تعریـف می   کند. 
فضـای اجتماعـی »تداعی   هـای فضایـی نهادهای اجتماعی« اسـت 
کـه مـورد مطالعۀ جامعه شناسـان و جغرافی   دانان اسـت. تمایل این 
دیـدگاه بـه دیـدن ویژگی   هـای فیزیکـی محیـط مصنـوع به عنوان 
»فراپدیـده« اسـت. از سـوی دیگـر فضـای مصنوع متوجـه فیزیک 
فضاسـت. توجـه معمـاران بـه مورفولـوژی فضاسـت و طریقـی که 
فضـا بـر ادراک ما اثـر می   گذارد وشـیوۀ به کارگیری فضـا و معنایی 
کـه می تـوان از آن اسـتخراج کرد. ایـن دیدگاه به عقیـدۀ کولکوهن 
بـه دو رویکـرد می انجامـد: »فرم ها را مسـتقل از کارکـرد می   بیند« 
)مدنی   پـور،  می   دانـد«  فرم   هـا  تعیین کننـدۀ  را  »کارکـرد  آنکـه  و 

.)14 ،1379
فضـای جمعـی اما، عـالوه بر ویژگی   هـای فضای عمومـی که هم 
عینـی هسـتند و هـم ذهنـی، ویژگـی دیگـری نیـز دارد. فضـای 
جمعـی محصـول تصاحب فضا توسـط کاربران و فعالیت   هایشـان 
اسـت. تصاحـب فضـا بـا اشـغال   کردن آن تفاوت دارد، زیـرا افراد 
عمومـی  فضـای  کاربـران  برخـالف  جمعـی،  فضـای  در  حاضـر 
کـه گروه   هایـی منفـک از افـراد هسـتند، واحدهـای انسـانی را 
تشـکیل می   دهنـد کـه تجربـۀ فضایـی مشـترک و یکسـان دارند 

)منصـوری، 1394، 64(. 
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سرزندگی•
سـرزندگی یکی از کیفیت   های فضای شـهری اسـت که به موفقیت 
آن کمـک می   کنـد. بـرای درک مفهوم سـرزندگی الزم اسـت فهم 
درسـتی از واژۀ کیفیـت داشـته باشـیم. »کیفیـت« چگونگـی یک 
چیـز یـا پدیده اسـت کـه تأثیرات عاطفـی عقالنی خاص بر انسـان 
کمـال«  بـرای وصـف »درجـۀ  )پاکـزاد، 1385، 35(.  می   گـذارد 
اشـیا و پدیده   هـا بـه   کار بـرده می   شـود، مفهومـی دو وجهـی بوده، 
روشـن و واضـح ولـی در عیـن حـال چندپهلـو، قابـل فهـم ولـی 
هم زمـان فـّرار اسـت. هنگامی کـه ایـن واژه درمـورد کیفیت هـای 
ملمـوس ماننـد سـختی، نرمی، سـرعت و ماننـد آنها بـه کار گرفته 
می شـود، مفهومـی روشـن و قابل فهـم دارد، اما زمانی   کـه درمورد 
تأثیرگـذاری و  زیبایـی، شـکوه،  ماننـد  کیفیت   هـای غیرملمـوس 
ماننـد آنهـا بـه کار برده می   شـود، مفهومـی چندپهلو و فـّرار خواهد 
بـود )گلـکار، 1380، 38(. واژۀ کیفیـت در »فرهنـگ زبان فارسـی 
عمیـد« بـه معنـای چگونگـی، چونی، صفـت و حالت چیـزی و در 
زبـان انگلیسـی به معنـای ماهیت، نـوع و یا خصوصیت یک شـیء 

است.
سـرزندگی شـهری، آیینـه   ای از سـطح شـلوغی و کمیـت حضـور 
مـردم در فضاهـای شـهری نیسـت، بلکـه کیفیتـی اسـت وابسـته 
بـه مـکان منظـر، جایـی که مخاطـب از تمـام اقشـار جامعه جهت 
انجـام فعالیت   هـای اختیـاری و اجتماعـی افـزون بـر فعالیت هـای 
و جـوادی،  منصـوری  مهربانـی،  )مرتـاض  یابـد  اجبـاری حضـور 

.)7  ،1396
سـرزندگی فضـای شـهری بازتاب تعـدد و به ویژه نـوع فعالیت   هایی 
اسـت کـه در فضـا انجـام می پذیـرد )خسـتو و سـعیدی رضوانـی، 
1389، 65(. از میـان افـرادی کـه بـه مفهـوم فعالیـت، کاربـری 
)عامـل مولـد فعالیـت( و مفاهیـم مرتبط همچون زندگـی و فضای 
شـهری اشـاره کرده   انـد می   تـوان بـه »یـان گل«، »کویـن لینـچ«، 
»جیـن جیکوبـز« و »یـان بنتلـی« اشـاره کـرد. حال این پرسـش 
مطـرح می   شـود فعالیـت به چـه معناسـت؟ »تمامی افعال انسـانی 
کـه در راسـتای بـرآوردن یکـی از نیازهـای او انجـام می   گیـرد« 
)پاکـزاد، 1386، 41(. به عقیـدۀ یـان گل فعالیت   هـای پیـاده در 

فضـای عمومـی را می   تـوان در سـه گـروه جـای داد:
الـف( فعالیت   هـای ضـروری: درواقع همـان فعالیت   هـای اجباری و 
روزمـرۀ مـردم نظیـر رفتـن به مدرسـه یـا کار یـا خرید و ... اسـت 
کـه بیشـتر به صـورت پیـاده صـورت گرفتـه و از آنجا کـه تحت هر 
شـرایط انجـام می   گیـرد، کمترین تأثیـر را ازمحیط مـادی و فضای 

می   پذیرد. عمومـی 
ب( فعالیت   هـای انتخابـی: اگـر شـرایط محیـط بیرونـی مطلـوب 
باشـد و زمـان و مـکان مسـاعدت کنـد، درصـورت تمایـل فـرد به 
آن صـورت می   گیـرد، ماننـد پیـاده روی بـرای تفریـح و لذت بـردن 

از محیـط و... .
ج( فعالیت   هـای اجتماعـی: کـه غالبـاً به صـورت خودبه خودی روی 

می   دهنـد بـه حضور مـردم در یـک فضـای عمومی نیازمند اسـت، 
ماننـد بـازی کـودکان، مالقات   هـای مردم بـا هم و ... کـه درصورت 
بهبودبخشـیدن بـه کیفیـت محیـط، امـکان دیـدار مـردم و حضور 
به صـورت پیـاده در ایـن گونـه فعالیت   هـا نیـز افزایـش می   یابـد 

)معینـی، 1390، 25(.
فضـای جمعی سـرزنده یک فضای عمومـاً باز )از جملـه خیابان   ها، 
پیاده روهـا، میدان   هـای عمومـی و پارک   هـا(، قابـل دسـترس برای 
همـۀ افـراد از هـر سـن و جنسـی، در بیشـتر سـاعات شـبانه روز 
و جایـی بـرای تفریـح، گـذران اوقـات فراغـت، برقـراری تعامـالت 
اجتماعـی و فعالیت   هایـی اسـت کـه در زنده   کـردن و پویایـی   اش 
نقـش دارد. حضـور واحدهـای تجـاری و رونـق فعالیـت خریـد و 
فـروش به ویـژه در مقیـاس کاالهای مصرفـی روزانه، به سـرزندگی 
بیشـتر ایـن فضاهـا منجـر می   شـود. آن چنـان کـه فضـای مقابـل 
یـک نانوایـی کوچـک هـم می   تواند بـه انـدازۀ فضای یک بـازار روز 
در روابـط اجتماعـی میـان انسـان ها مؤثـر باشـد و تبدیـل بـه یک 

فضـای جمعـی سـرزنده شـود )مردانـی، 1397، 15(.
ایجادسرزندگیبهواسطۀحسمکان•

حـس مـکان اساسـاً بـه وجـود طیـف گسـترده   ای از فرصت   هـای 
تجربـۀ فضـا توسـط مخاطـب مربـوط اسـت و پیونـدي محکم بین 
فـرد و مـکان در طـی زمان ایجاد می   کنـد و افراد خـود را با مکاني 
کـه بـه آن تعلـق دارنـد تعریـف مي   کننـد. از این رو در بسـیاری از 
فضاهـای سـرزنده شـاهد قلمرو هـای جمعـی متفاوتی هسـتیم که 
مطابـق بـا حس مشـترک خـود از مـکان در قسـمت ها و زمان های 
مشـخص در فضـا حضـور می یابنـد )مرتـاض مهربانی و همـکاران، 
1396، 9(.  توسـعۀ مفهـوم سـرزندگی در سـال   های اخیـر باعـث 
شـد فضاهـای سـرزنده مفهومـی باالتر از جمـع جبـری معیارهای 
سـرزندگی نظریه   پـردازان قبلـی تلقی شـود. تفاوت بیـن فضاهایی 
کـه تمـام ایـن عوامـل را داشـتند و سـرزنده نبودنـد و فضاهـای 
 Relph,( سـرزنده وجـود مفهوم »حـس مـکان«1 را بیان می   کنـد

49 ,2009 بـه نقـل از مرتـاض مهربانـی و همـکاران، 1396، 9(. 
معنایمکانوحسمکاندرفضایشهری•

ارائـه  مدل   هایـی  مـکان،  مفهـوم  تبییـن  جهـت  نظریه پردازانـی 
کرده   انـد کـه از جملـه می تـوان بـه مـدل مـکان رلـف و کانتـر 
نگاهـی  بـا  بی   مکانـی«  و  »مـکان  کتـاب  در  رلـف  کـرد.  اشـاره 
پدیدارشناسـانه در پـی چگونگـی و چرایی معنی   دارشـدن مکان   ها 
بـرای مـردم اسـت (Relph, 1976). او مکان را شـامل سـه مؤلفۀ 
»کالبـد«، »فعالیـت« و »معنـا« می دانـد و معتقـد اسـت از میـان 
ایـن سـه مؤلفـه، معنـا نسـبت بـه دو مؤلفـۀ دیگـر از اهمیـت 
بیشـتر برخـوردار اسـت و رسـیدن بـه آن را دشـوارتر می دانـد 
(Tuan, 1977). کانتـر نیـز مدلـي سه بخشـی از مکان را متشـکل 
از سـه بعـد درهم تنیـدۀ »فعالیت   هـا«، »تصورات« و »کالبـد« ارائه 
می   دهـد و بـر جنبه   هـای فـردی ادراک فضـا تأکید مـی ورزد. رلف 
و کانتـر دو رویکـرد مختلـف را نسـبت بـه موضـوع مـکان نشـان 



53شمارۀ 50بهار 1399

ارزیابی کیفی فضاهای شهری | مهدی حسین زاده و سیدمهدی معینی

می   دهنـد. رلـف با یـک نـگاه پدیدارشناسـانه در حـوزۀ جغرافیای 
انسـانی بـه جنبه   هـای خاصـی از مفهـوم مـکان به ویـژه معنـای 
روان   شناسـانه  نگاهـی  بـا  کانتـر  مقابـل،  در  دارد،  توجـه  مـکان 
 Canter, 1977; Relph,( بـه مـکان نگاهـی اثبات   گرایانـه دارد
Canter, 1988, 10 ;1976 ;1997(. امـا هـر دو عناصـر اصلـی 
مـکان را شـامل سـه مؤلفه وابسـتۀ بـه کالبـد، فعالیت   هـای درون 
 Canter, 1977; Relph,( آن و معانـی برخاسـته از آن می   داننـد
1976(. از ایـن رو »معنـا« در ایـن میان اهمیت به سـزایی می یابد 

)لـک و جاللیـان، 1397، 73(.
معنـای مـکان نشـان دهندۀ کلیتـی منحصربه فـرد شـامل فـرد، 
محیـط و تجربـۀ درونی یک محـل اسـت )Stewart, 2008(. در 
تعریفـی دیگـر، خلـق مـکان و معنـا از یـک فرایند پیوسـته و در 
تعامـل بین شـخص، محیـط اجتماعـی و کالبد )محیـط کالبدی( 
جریـان می گیـرد. ایـن فراینـد از معانـی کـه بـه یک مـکان داده 
شـده و حـس مـکان که به طـور فردی و اجتماعی سـاخته شـده 
 Greider & Garkovich, 1994;  ( می   شـود  حاصـل  اسـت، 
Stokowski, 2002 بـه نقـل از لـک و جاللیـان، 1397، 73(. 
درواقـع ارتبـاط فـردی با مـکان برپایۀ خلـق معنا بـرای آن مکان 
اسـت، معنـای مـکان تحـت تأثیر هویت فـردی به عنوان شـخصی 
اسـت کـه بـه مـکان معنـا می   بخشـد. معانـی مبتنـی بـر مـکان 
اطالعاتـی دربـارۀ اینکـه »مـا چـه کسـی هسـتیم« و »مـا چـه 
کسـی نیسـتیم«، »چطـور مـا تغییـر کرده ایـم« و »چـه چیـزی 
در مـا در حـال تغییـر اسـت« بـه مـا می   دهـد. تـا آنجا کـه افراد 
از  را  محیط   هـا  محیـط،  بـه  معنابخشـیدن  به واسـطۀ  می تواننـد 
فضـای نامشـخص بـه مکان   هـای تعریف شـده و محـدود تبدیـل 
کننـد )Tuan, 1977(. بـه عـالوه، بعضـی صاحب نظـران مفهـوم 
مـکان را متأثـر از مقاصـد انسـانی می   داننـد؛ در ایـن    بـاره رلـف 
می   تواننـد  فـرد  وجـودی  فضـای  در  »مکان هـا  اسـت  معتقـد 
به عنـوان مراکـزی از معنـا یـا کانـون مقاصـد و اهـداف انسـانی 
درک شـوند« )Relph, 1976, 22 بـه نقـل از لـک و جاللیـان، 

.)73  ،1397
همچنیـن پانتـر و مونتگمـری اجـزای تفکـر طراحـی شـهری در 
آفرینـش مـکان را در قالـب مـدل حـس مـکان رلف-پانتـر و مدل 
و معنـی  فعالیـت  کالبـد،  بـا محوریـت  کانتر-مونتگمـری  مـکان 
یـا تصـورات ارائـه کرده   انـد )بـه نقـل از گلـکار، 1380(. گلـکار 
بـا افـزودن بعـد بوم شناسـی بـه مـدل کانتـر روایـت جدیـدی از 
مـدل مـکان را در قالـب »مـدل مـکان پایـدار«، از کالبـد، فعالیت، 
نـام می   بـرد  به عنـوان مولفه   هـای مـکان  تصـورات و اکوسیسـتم 

)گلـکار، 1380، 33( )تصاویـر 1 و 2(.
بنابرایـن برمبنـای مطالعـات نظریه   هـای مرتبـط با مـکان می   توان 
گفـت ادراک و تجربـۀ مـردم از مـکان بنابـر نـوع رابطـه و نحـوۀ 
تجربـۀ افـراد بـا مـکان می   توانـد وجـوه متفاوتـی از معنـا را در بـر    
گیـرد )لـک و جاللیـان، 1397، 74(. منظـر آخریـن دیسـپلینی 

اسـت کـه بـا تعریف جدیـدی از »مـکان« و بـه دنبال آن »شـهر« 
)منصـوری و فرزیـن، 1395، 12( به دنبـال پاسـخ مناسـبی بـرای 
ایجـاد حـس مـکان و سـرزندگی فضاهـای شـهری اسـت. گرچـه 
رویکردهـای مختلفـی از جملـه طراحی محیطی، طراحی شـهری، 
مرمـت شـهری و معمـاری در طراحی شـهری وجـود دارد، رویکرد 
منظـر بـا توجـه بـه کل   نگـر بـودن بـه موضـوع طراحـی فضاهـای 

شـهری انتخاب شـده    اسـت.

رویکردمنظر
و   )33-31  ،1389 )منصـوری،  مـکان  از  دیگـر  گونـه   ای  منظـر 
محصـول تعامـل انسـان و محیـط در فضـای بیرونـی اسـت )برک، 
1387(. منظـر دارای ماهیـت مـکان و محصـول تجربـۀ انسـان در 
فضـا و پدیـده ای اسـت عینی-ذهنـی، پویا و نسـبی کـه در تعامل 
بـا تاریـخ و طبیعـت شـکل می   گیـرد )منصـوری، 1383(. زمینـۀ 

تصویر 1. حس مکان. مأخذ: گلکار، 1380.

تصویر 2. مدل مکان پایدار. مأخذ: گلکار، 1380.
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تولیـد منظـر، به   عنـوان شـاخه ای جدیـد از علومـی که بـه تحلیل 
و بررسـی محیـط زندگـی بشـر می   پـردازد، تفسـیر غیرقطبـی از 
جهـان، نگـرش سیسـتمی و تغییر تعریـف معنای »محتـوای ذاتی 
مـاده« را فراهـم کـرد کـه حاصـل بازنگـری در روش اندیشـیدن 

انسـان بـود )منصـوری و فرزیـن، 1395، 33(. 
مهم تریـن نکتـه   ای کـه محـل تمایـز رویکـرد منظـر می شـود و 
اختـالف واضح   تـری بیـن ایـن گرایـش با سـایر گرایش   هـا تعریف 
می   کنـد کل نگـر بـودن آن اسـت. در تلقـي یـک پدیـده به عنوان 
»کل« اجـزا درواقع ابزار دخالت در کل هسـتند. تبیین و تشـریح 
واضح »رویکرد منظر در طراحی فضاهای شـهری« از راه مقایسـۀ 
رویکردهـای مختلـف بـا یکدیگـر و تشـخیص نقـاط افتـراق آنهـا 
آسـان   تر می شـود. رویکـرد کل   نگـر منظـر به صـورت دقیق   تـر بـا 
رویکـرد »جامع   نگـر« قابـل مقایسـه اسـت. رویکـرد جامع نگر، که 
نسـبت بـه نگا   ه   هـای جزء   نگـر، یک سـویه و تخصصـی مدرنیسـتی 
اسـت، در نظـر دارد بـا تجمیـع عوامـل شـکل دهندۀ شـهر بـه 
طـرح و تصمیمـی واحـد بـرای آن دسـت یابـد. شـباهت رویکرد 
جامع نگـر بـا کل نگـر آن اسـت که هـر دو هم در مرحلۀ شـناخت 
و هـم در مرحلـۀ تصمیم گیـری، بسـتر را متشـکل از الیه هـای 
اجتماعـی،  مناسـبات  می شناسـند.  عینـی  و  ذهنـی  متفـاوت 
تاریخـی، خصوصیـات کالبـدی مسـائل ترافیکـی و  ویژگی   هـای 
ابعـاد شـهر، در الیه   هـای مختلفـي شناسـایی و درمـورد  سـایر 
آنهـا تصمیماتـی اتخـاذ می   شـود. تـا ایـن مرحلـه هـر دو رویکرد 
مشـترک هسـتند، ایـن اشـتراک کـه در مقایسـۀ رویکـرد منظـر 
بـا گرایش هـای جزءنگـر و تخصصـی مدرنیسـتی وجـود نداشـت، 
ناشـی از پیشـرو بـودن رویکـرد جامع نگـر نسـبت بـه روش هـای 
قبـل اسـت. افتـراق از آنجـا آغـاز می   شـود کـه اجـزا یـا الیه   هـا 
رویکـرد  در  الیه هـا  می شـوند.  بررسـی  یکدیگـر  بـا  نسـبت  در 
جامع نگـر تنهـا از نظـر کارکـرد بررسـی می   شـوند، امـا رویکـرد 
کل   نگـر، بـه اقتضـای وحـدت و کلیتـي کـه بـرای موضـوع قائـل 
اسـت، الیه هـای منظـر را از لحاظ »نقـش« هم متفـاوت می بیند 

)همان(.
نسـبت میـان دو جـزء منظـر )عینیـت و ذهنیـت( گویـای یـک 
رابطـۀ اتحـادی و شـبیه رابطـۀ جسـم و روح اسـت کـه تحـول 
شـرایط جسـمی، بی واسـطه، بر روح مجرد تأثیرگذار اسـت. جسـم 
کنتـرل می   شـود تـا روح هدایت شـود. ایـن رابطه نشـان از وحدت 
غیرقابـل تجزیـۀ جسـم و روح در موجـودی بـه نـام انسـان دارد. 
اگرچـه بـه انتـزاع می تـوان آنهـا را جداگانه مورد بررسـی قـرار داد 
و ویژگی هـای اختصاصـی هریـک را برشـمرد )منصـوری و فرزین، 
1395(. مـدل دیـدگاه کل   نگـر منظـر »عینی-ذهنی« کـه با رنگ 
خاکسـتری )اتحـاد سـیاه و سـفید و غیرقابل تفکیک( در مقایسـه 
بـا دیدگاه   هـای جزءنگـر »عینـی« )رنـگ سـیاه(، »ذهنـی« )رنگ 
سـفید( و »عینـی و ذهنـی« )سـیاه و سـفید قابـل تفکیـک(، ناظر 

بـر فضـا در )تصویـر 3( ارائه شـده اسـت.

بر تأکید با سرزندگی منظرین مؤلفههای تبیین
ایجادحسمکان

شـهر به مثابـۀ موجـودی زنـده دارای کالبـد )بعد عینـی( روح )بعد 
ذهنـی( اسـت و شـرط ادامـۀ زندگـی یـک موجـود داشـتن کالبد 
و روح به   طـور هم زمـان اسـت کـه در نبـود هریـک، دیگر»زنـده« 
وجـود نـدارد و بـرای شناسـایی مؤلفه هـای سـرزندگی بـا توجـه 
بـه تعریفـی کـه از رویکـرد منظـر انجـام شـد، نمی   تـوان عینیـت 
و ذهنیـت منظـر شـهری و سـه معیـار ایجاد حـس مـکان، کالبد، 
معنـا، کارکـرد را جـدا از هـم در نظـر گرفـت، زیـرا ایـن مؤلفه   هـا 
به مثابـۀ جزئـی از یـک کلیـت منسـجم در ارتباط تنگاتنـگ با هم 
قابـل انفکاک نیسـت و بـا نقصان و یا حذف هرکدام، در سـرزندگی 
سیسـتم شـهر و خیابان خلـل ایجـاد می شـود و درهم   تنیدگی معنا 
در کالبـد و کارکـرد طـرح در یـک کلیـت واحـد و منسـجم در نظر 
 .)11  ،1396 همـکاران،  و  مهربانـی  )مرتـاض  می   شـود  گرفتـه 
بـه شـرح  را می تـوان  مؤلفه هـای منظریـن سـرزندگی در شـهر 

جـدول 1 طبقه بنـدی کـرد.

معرفیمیدانشهدایمشهد
  میـدان شـهدای کنونـی در نزدیکـی دو دروازۀ قوچـان و دروازۀ 
سـراب از 6 دروازۀ قدیم شـهر مشـهد شـکل گرفته که پیش از آن 

تصویر 3. مدل دیدگاه کل   نگر )منظرین(. مأخذ : نگارندگان.
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ارزیابی کیفی فضاهای شهری | مهدی حسین زاده و سیدمهدی معینی

گذرهـای حـوض سـلطان و بـاغ شـتر از میـان آن عبـور می کـرده 
اسـت )تصویـر 4(. در سـال   هاي نخسـتین حکومت پهلـوي اول که 
خیابان کشـي   ها بـه  سـبک غربـي متـداول شـد، نخسـت خیابـان 
شـمالي-جنوبي شـاهرضا در امتـداد طولـي باغ تولیت احداث شـد 
و سـپس خیابانـي به مـوازات آن بـه نـام پهلـوي از کنـار کوچـه 
خیابـان امتـداد یافـت و به صـورت مهم تریـن خیابـان جدید شـهر 
درآمـد. در اوایـل حکومـت پهلـوی دوم، در فاصلـه ای از چهـارراه 
پهلـوی، میـدان شـهدا به تدریـج شـکل گرفـت، بـه ایـن صـورت 

کـه ابتـدا از بـاال خیابـان تا دروازۀ سـراب خیابـان فوزیه )دانشـگاه 
کنونـی(، سـپس در امتداد پهلوی )امـام خمینـی(، خیابان خواجه 
ربیـع و در آخـر در امتـداد خیابـان فوزیـه، خیابـان عشـرت آباد 
خیابان   هـا  ایـن  احـداث  بـا  شـد،  سـاخته  فعلـی(  )هاشـمی نژاد 
بسـیاری از بناهـا و تأسیسـات قدیمـی چـون اسـباب و حمـام و 
کاروانسـرا تخریـب شـد. در فضـای تقاطـع راه   هـای شـش   گانه، دو 
میـدان مستطیل شـکل سـاخته شـد که نهـر آب کمـاکان از میان 
آن گـذر می   کـرد. به جـای یـک قبرسـتان متروکـه، آتش نشـانی و 

جدول 1. مؤلفه   های منظرین سرزندگی با تأکید بر ایجاد حس مکان. مأخذ: مرتاض مهربانی و همکاران، 1396، 12.
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جستـار

در بخـش جنوبـی میـدان سـاختمان بتن آرمه شـهرداری بنا شـد. 
در دو دهـۀ اخیـر، تغییـرات زیـادی در سـطح میـدان داده شـد تا 
مسـیر های حرکـت سـواره اصـالح شـود، بـه ایـن ترتیـب سـطوح 
فضای سـبز بـه حداقل رسـید. امتـداد خیابان شـش گانه به صورت 
چهارراهـي در وسـط میـدان درآمـد، دوربرگردان هایـی ایجاد شـد 
و کیوسـک هایی در سـطح میـدان شـکل گرفـت کـه ایـن اقدامات 
باعـث اغتشـاش فضایـی و کارکردی در میدان شـد )مشـاور باوند، 

 .)16-15  ،1390
میـدان شـهدا کامـاًل در مرکـز فیزیکـی مشـهد واقـع شـده و پس 
از مجموعـۀ بـزرگ حـرم امـام رضـا )ع(، مهم تریـن کانون شـهری 
اسـت کـه اغلـب قطب هـای خدمات شـهری و محورهـای اصلی به 
آن مرتبـط می شـوند. در ابتـدای شـکل   گیری خـود در اوایـل قرن 
هجـری حاضـر، میـدان شـهدا نمـادی بـود از یـک فضای شـهری 
غیرسـنتی کـه شـش خیابـان اصلـی و جدیـد شـهر در آن تالقـی 
می   کردنـد. احـداث نهادهـای جدیـد چـون سـاختمان شـهرداری، 
میـدان  پیرامـون  در  اداری  برخـی سـاختمان   های  و  آتش   نشـانی 
آن را به صـورت قطبـی بـرای توسـعه   های جدیـد مشـهد در   آورد 
)تصویـر 5(. گذشـت زمـان، کـه تمرکـز فعالیت   هـا در مرکز شـهر، 
ازدیـاد جمعیـت شهرنشـین و به ویژه اسـتفادۀ گسـترده از اتومبیل 
را بـه همـراه داشـت، بـه نقش   هـای میـدان شـهدا به عنـوان یـک 

کانـون اصلـی در شـهر تنـوع بخشـید )همان(. 

روشتحقیق
  ایـن پژوهـش بـا رویکـرد کل   نگر و به صـورت کیفی در پـی ارزیابی 
میـدان شـهدا از دیـدگاه دیسـیپلین منظـر اسـت. بنابـر تعریـف 
منظـر به عنـوان پدیـده      ای عینی-ذهنـی، تفکیک اقدامـات کالبدی 
درزمینـۀ منظـر شـهری از اقدامـات مبتنـي بـر جنبه   هـای ذهنـی 
منظـر، بـه دلیـل ماهیت واحـد و یکپارچۀ منظر، کـه حاصل اتحاد 
عینیـت و ذهنیـت اسـت، ممکـن نیسـت. با توجـه به ایـن ماهیت 
واحـد، در میانـۀ سـه بعـد کالبـدي، عملکـردی و معنایـی شـهر، 
کنتـرل منظـر با نـگاه صرف بـه کالبـد آن امکان پذیر نیسـت. زیرا 
ایـن نـوع نـگاه از ابعـادي از منظـر شـهر مغفـول می   مانـد. سـابقۀ 

مطالعـات و برنامه   هـای توسـعۀ شـهری نشـان می   دهد کـه رویکرد 
آنهـا عمدتـاً معطـوف بـه دو بعـد عملکـردی و کالبـدي آن بـوده 
و بـه بعـد معنایـی فضـا بـه درسـتی توجـه نمی   شـود، درحالی کـه 
بی   توجهـی بـه مقولـۀ معنـا در فضاهـای شـهری پدیـدۀ بی مکانی 
را بـه معضـل اصلـی فضـای شـهری تبدیـل کـرده کـه موجـب 

یکسان شـدن و بی هویت شـدن آنهـا شـده اسـت. 
گـردآوری  روش   هـای  دارد.  سـروکار  متـن  بـا  کیفـی  تحقیـق 
اطالعـات، مصاحبـه یـا مشـاهده داده   هـا را تولید می   کننـد و این 
از طریـق ضبـط و پیاده کـردن بی کم وکاسـت محتـوای  داده   هـا 
آنهـا بـه شـکل متـن درمی   آیند. بـا شـکل   گیری این متـون نوبت 
روش   هـای تفسـیر فرامی   رسـد. راه   هـای گوناگونـی برای رسـیدن 
بـه متـن در کانـون تحقیـق و فاصله گرفتـن از آن وجـود دارد. 
به طـور خالصـه، می تـوان فراینـد تحقیـق را بـه شـکل مسـیری 
از نظریـه بـه متـن و نیـز بازگشـت از متـن بـه نظریـه ترسـیم 
کـرد. فصـل مشـترک ایـن دو مسـیر عبـارت اسـت از گـردآوری 
داده هـای بصـری و کالمـی و تفسـیر آنهـا در قالـب یـک طـرح 
تحقیـق مشـخص )فلیـک، 1397، 4(. بنابرایـن در ایـن پژوهـش 

ارزیابـی کیفـی در سـه مرحلـه صـورت می   گیـرد:
مرحلـۀ اول شـامل تحلیـل مشـاهدات میدانی در مقیـاس جزء   نگر 
شـامل حضـور پژوهشـگر در محـل و برداشـت عناصـر کالبـدی، 
فعالیتـی و معنایـی، همچنیـن بررسـی نیروهایـی اسـت که سـبب 

شـکل   گیری طـرح موجـود شـده   اند. 
ابعـاد  بـه  ناظـر  ارزیابی   هـای  و  مطالعـات  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
پروژه   هـا،  به صـورت جامـع در  قبـاًل  و کالبـدی فضـا  عملکـردی 
مقـاالت و پژوهش   هـای گوناگون مـورد توجه و بررسـی قرار گرفته 
اسـت از ایـن رو در گام دوم ارزیابـی بـه تحلیل محتـوای اطالعات 
جمع   آوری شـده پیرامـون میـدان شـهدا اعـم از مقالـه، گـزارش، 

خبـر، عکـس، رویدادهـا و ... پرداختـه شـد.
اغلـب  از مشـکالت اصلـی در پروژه      هـای معاصـر کـه  امـا یکـی 
آنهـا بـه شکسـت می انجامـد )نظیـر میـدان امـام حسـین تهـران 
و میـدان امـام علـی اصفهـان(، آن اسـت    کـه علی   رغـم مطالعـات 
جامـع و بررسـی الیه   هـای گوناگـون فضـا، از بعد معنایـی و ذهنی 
فضـا غفلـت می شـود، بـه همیـن جهـت اسـت کـه برخـالف آنکه 
در ارزیابی هـای کمـی چنیـن پروژه   هایـی وضعیـت شـاخص   های 
کمـی رضایت بخـش گـزارش می   شـوند، امـا در نهایـت مـردم آنها 
را فضایـی بـی   روح و سـرد می   خوانند و حضورنیافتن شـهروندان در 
آن فضاهـا نیـز گـواه ایـن واقعیت اسـت. بنابرایـن نظر بـه اهمیت 
»معنـا« و بعـد ذهنـی فضـا در منظـر شـهری، در گام سـوم بـا 
اسـتفاده از رویکرد کیفی اقدام به کشـف معنای میدان شـهدا شـد، 
تـا بتـوان بـه نقش میدان در شـهر و معنـای آن در ذهـن مخاطبان 
فضـا پـی بـرد. در این راسـتا با اتکا بـه روش تحلیل محتوا و تفسـیر 
و تحلیـل مصاحبه   هـای عمیـق مخاطبـان، تجربـۀ شخصی   شـان در 

مواجهـه با میدان شـهدا اسـتخراج شـد. .http://bazafarini.mashhad.ir :تصویر 5. وضعیت حال حاضر میدان. مأخذ
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تحلیـل محتـوا2 روشـی مناسـب جهـت توصیـف تجـارب زندگـی 
و معنی بخشـی بـه آنهاسـت. تحلیـل محتـوا یـک روش پژوهـش 
طبقه بنـدی  فراینـد  طریـق  از  متنـی  داده   هـای  تفسـیر  بـرای 
 Hsieh( منظـم، کدگـذاری و شناسـایی درون   مایه   ها و الگوهاسـت
 Shannon, 2005 & بـه نقـل از لـک و جاللیـان 1397، 76(. 
امـکان تحلیـل داده   هـا و شـناخت تجربـه و دیـدگاه  ایـن رو  از 
مراجعه   کننـدگان و اسـتفاده   کنندگان از میدان شـهدا و شناسـایی 
تم   هـا و مفاهیـم نهفته در تجربۀ معنایی میدان شـهدا محقق شـده 
اسـت. بـر ایـن اسـاس، محتـوای مصاحبه   ها پیاده   سـازی می شـود. 
سـپس بـا بازخوانـی مکرر متـون تالش شـده اسـت درون مایه   های 
اصلـی ای کـه در داده   هـا وجـود دارنـد تجزیـه و تحلیـل شـود تـا 
مفاهیـم براسـاس تجربیـات مردم از معنای مکان اسـتخراج شـود. 
در گام بعـد، بعـد از مشخص شـدن مفاهیـم مشخص شـده، سـعی 
شـده در انتزاعـی باالتـر، مفاهیـم مرتبـط بـا هم به   صـورت تم   های 

اصلـی پژوهش اسـتخراج شـوند.
به منظـور دسـتیابی بـه نتیجـه   ای جامـع و مانـع درخصـوص درک 
مخاطـب از میدان شـهدا، تالش شـد گـروه انتخاب شـده به   صورت 
تصادفـی جهـت مصاحبه، بدون محدودیت سـنی، جنسـی انتخاب 
شـوند کـه به صـورت مـداوم در مـکان حضور پیـدا کرده   انـد. انجام 
مصاحبه   هـا و انتخـاب مصاحبه شـوندگان تـا اشـباع نظـری ادامـه 
ایـن  تعـداد 9 مشـارکت کنندۀ  نهایـت،  در  تـا  اسـت  داده شـده 

پژوهـش داده   هـای تحقیـق را به حد اشـباع رسـاندند.
ایـن افراد نماینـدۀ گروه اسـتفاده  کننده از این فضـا و ادراک  کنندۀ 
معنـای انضمامـی در مـکان هسـتند. گرچـه ممکـن اسـت جامعۀ 
آمـاری انتخاب شـده بـرای مطالعـات کّمـی، کوچک به نظر برسـد، 
بـرای مطالعـات کیفی معقول اسـت. چنان که مـورس در مطالعات 
کیفـی پیشـنهاد می   کنـد، زمانـی کـه هـدف تحقیق کیفـی درک 
ماهیـت تجربـه اسـت، بایـد حداقـل 6 نفر مشـارکت   کننده داشـته 
باشـد )Morse, 1994 بـه نقـل از لـک و جاللیـان 1397، 77(. 
مصاحبه   هـای کیفـی ایـن پژوهـش به   صـورت عمیـق، بـا اسـتفاده 
از سـؤاالت بـاز و به صـورت رودررو بـا پاسـخ   دهندگان، به منظـور 
کشـف ماهیـت معنـای متبـادر در ذهـن آنهـا در رابطـه بـا مکان، 

انجـام گرفته اسـت. 
مصاحبـه شـامل 6 پرسـش بـوده اسـت. سـؤاالت پایـه   ای و کلیدی 
حـس کلـی افراد نسـبت بـه این فضـا را جسـت   وجو می   کنـد. چهار 
سـؤال اول، سـؤاالت اصلـی تکنیـک مکان سـنجی3 و دو سـؤال بعد 

جویـای انتظـارات اسـتفاده   کنندگان از فضـای مذکور اسـت. 

1. چه چیزی را در این مکان دوست دارید؟ چرا؟
2. چه چیزی را در این مکان دوست ندارید؟ چرا؟ 

3. اگـر بخواهیـد میـدان شـهدا را برای کسـی که تا به حـال آن را 
ندیده اسـت توصیـف کنید، چـه می   گویید؟

4. میـدان شـهدا بـرای شـما چـه معنایـی دارد و چه حسـی را در 
شـما برمی   انگیـزد؟

5. اغلب به چه منظور از این فضا استفاده می   کنید؟
6. چه چیزهایی را باید در این میدان اصالح و بهسازی کرد؟

هـر مخاطـب به هر 6 سـؤال بـاز مصاحبۀ نیمه سـاختاریافته پاسـخ 
داده اسـت. زمـان ایـن مصاحبه هـا بیـن 5 تـا 15 دقیقه بوده اسـت 
و مصاحبه   هـا بـا اجـازۀ مشـارکت کنندگان ضبـط شـده   اند. در ایـن 
پژوهـش، فـن تحلیل محتـوا برای تجزیـه و تحلیل داده   ها اسـتفاده 
به منظـور  مصاحبه   هـا  متـن  تمامـی  آنکـه  از  پـس  اسـت.  شـده 
شناسـایی مقوالت و معناهـای واحد، به   طور جداگانه بازخوانی شـد، 
متـن آنهـا مـورد تجزیـه و تحلیل قـرار گرفـت و برداشـت محقق از 

عبـارات پاسـخ   دهندگان در قالـب معنـای واحد مشـخص شـد. 
به   طـور مثـال، مفاهیـم پرتکـراری مانند اسـتفادۀ گـذری از فضا، 
کم رونق بـودن، رکـود، مقصدنبـودن فضـا، حـس سـردرگمی در 
فضـا، گم شـدن در فضـای میـدان، کمبـود امکانـات اسـتراحت و 
تفریـح، از بین رفتـن سـبزینگی و طـراوت سـابق، کمبـود آب و 
درخـت از پاسـخ   های مصاحبه شـوندگان اسـتخراج شـد )مرحلـۀ 
دسـته   3 در  معنایـی  شـباهت   های  براسـاس  و  مفهوم سـازی( 
طبقه   بنـدی شـدند. بدین صـورت کـه 4 مفهوم اول در یک دسـته 
تحـت عنـوان »سـرزنده نبودن« جـای گرفتند، 2 مفهـوم دوم در 
دسـته   ای دیگـر تحـت عنـوان »کاهـش خوانایـی محیـط نسـبت 
بـه قبـل« و 3 مفهـوم آخـر در دسـته ای تحـت عنـوان »کاهـش 
غنـای حسـی و طـراوت فضـا« قـرار گرفتنـد )مرحلـۀ فروکاهـی 
بـرای هـر دسـته  و مقوله   پـردازی(. گفتنـی اسـت عنوانـی کـه 
انتخـاب شـد، مفهـوم کلی تری اسـت که معـرف تک تـک مفاهیم 
آن دسـته اسـت. سـپس از تطبیـق سـه مفهـوم سـرزنده نبودن، 
کاهـش خوانایـی محیـط و کاهـش غنـای حسـی و طـراوت فضا، 
یـک مقولـه تحـت عنوان »فضای سـرد و بـی روح« کـه معرف هر 
سـه مفهـوم اسـت، انتخـاب شـد )مرحلـۀ ربط   دهـی(. بـه همیـن 
صـورت تمامـی پاسـخ   ها جهت اسـتخراج دیگر مفاهیـم و مقوالت 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت تـا در نهایـت، معنـای میـدان شـهدا 
پیرامـون پنـج مؤلفـۀ اصلـی شناسـایی و معرفـی شـد )مرحلـۀ 

)تصویـر6(. ربط   دهـی( 

تصویر 6. روش کیفی استخراج معانی میدان شهدای مشهد از طریق مصاحبه   ها. مأخذ: لک و جاللیان، 1397.
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جستـار

یافتههایپژوهش
ایـن مرحله شـامل سـازماندهی داده ها )مفهوم سـازی(، طبقه بندی 
مفاهیـم )فروکاهـی داده هـا(، تبییـن مقـوالت )مقوله پـردازی( و 
ربط دهـی بـه یکدیگـر اسـت. فراینـد اسـتخراج تم هـا و مقـوالت 
برآمـده از از گام سـوم مؤیـد ایـن مطلـب اسـت کـه مخاطبـان 
فضـا به طـور کلـی معانـی میـدان شـهدا را در قالب 5 مفهـوم کلی 
تجربـه کرده انـد کـه در تصویـر 7 به آن اشـاره شـده اسـت. تمرکز 
فعالیت هـای گوناگـون اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی، همچنین 
حافظـۀ تاریخـی و محـل اعتراضـات مردمـی از گذشـته تـا حـال، 
به عـالوۀ نقطۀ عطف دسترسـی بـه حمل و نقل عمومـی در میدان 
شـهدا باعـث شـده تـا ایـن میـدان در ذهـن مخاطبانـش معنـای 
مرکزیـت در شـهر پیـدا کنـد. نزدیکـی به حـرم و ارتبـاط فیزیکی 
پررنگ شـدن  امـام هشـتم موجـب  آسـتان  بـا  میـدان  بصـری  و 
نقـش ایـن میـدان به عنوان آسـتانۀ حـرم شـده اسـت. ازبین رفتن 
باقـت تاریخـی و بی توجهـی بـه حـوادث و خاطـرات تاریخـی در 
طراحـی میـدان جدیـد ایـن مـکان را در ذهـن مخاطـب بی هویت 
و بی اصالـت جلـوه می دهـد. فضـای بـاز شـهری و فعالیت   هایـی 
اداری و تجـاری حـول آن موجـب شـده اسـت به عنـوان فضـای 
شـهری و عمومـی ادراک شـود. همچنیـن رکـود فضـای میـدان، 
عـدم خوانایـی به واسـطۀ بارگذاری   هـای بیـش از انـدازه و تقطیـع 
امتدادهـای بصـری میدان باعث شـده اسـت تا مـردم آن را فضایی 

بـی روح و سـرد بخوانند.
منظـر شـهری بنـا بـر تعریـف، ادارک مخاطبـان از فضاسـت که با 
واسـطۀ نماد   هـا و نشـانه   ها شـکل می   گیـرد. بـا فهـم معنـای یـک 
فضـای شـهری در ذهن شـهروندان )خوانـش منظر( و در سـاختار 
شـهر، می   تـوان مداخالتـی متناسـب بـا شـخصیت فضا انجـام داد. 
به عبـارت دیگـر از تجربـه و ادراک مخاطبـان می   تـوان به عنـوان 
ابـزاری در دسـت طراحـان، در آفرینـش و ارتقای کیفیـت معنایی 
فضاهـای شـهری امـروزی که عمدتـاً فاقد معنا هسـتند، اسـتفاده 
کـرده و در نتیجـه حس مـکان را به عنوان محصـول نهایی طراحی 
مکان   هـای موفـق در طراحـی فضاهـای عمومـی شـهرهای ایرانـی 

خلـق کنند. 
بـرای ورود بـه مرحلـۀ طراحـی اولیـن اقـدام ارزیابـی و شـناخت 
منظـر میـدان شهداسـت. از مهم ترین دالیـل عدم موفقیـت پروژۀ 
حـال حاضـر میـدان شـهدا می تـوان بـه عـدم توجـه بـه منظـر 
)معنـای مـکان( آن اشـاره کـرد. بـا تمرکـز بیشـتر بر بعـد معنایی 
مـکان، یافته   هـای ایـن پژوهـش مبتنی بـر رویکرد کیفـی و روش 
تحلیـل محتـوا، پنج مفهـوم مرکزیت، آسـتانۀ حرم، فضـای عموی 
شـهری، فضـای سـرد و بـی روح و فضـای بی هویـت )بنگریـد بـه 
تصویـر 7( را در تجربـه و ادراک معنـای مکان مؤثر دانسـته اسـت. 

مرکزیت•
  معنـای مرکزیـت در ذهـن مخاطبـان میـدان شـهدا کـه در نتیجۀ 
تعامـل آنهـا بـا مـکان در طـول زمـان شـکل گرفتـه اسـت، ابعـاد 

جـای  کلـی  دسـتۀ  سـه  در  کـه  می   شـود  شـامل  را  گوناگونـی 
فعالیت   هـای  مرکـز  اقتصـادی،  فعالیت   هـای  مرکـز  می گیرنـد: 
فرهنگـی و اجتماعـی و نقطـۀ عطـف در سـازمان فضایـی شـهر.

- مرکـز فعالیت   های اقتصادی: کارکرد فعال اقتصادی در مسـیرهای 
منتهـی بـه میـدان قبـل و بعـد از اجرای پـروژۀ نوسـازی، همچنین 
مراکـز  از  اقتصـادی  و خرده فعالیت   هـای  فعالیت   هـا  انـواع  تمرکـز 
پخـش و کارگاه هـای تولیـدی تـا عرضـۀ مسـتقیم میـوه و تره بـار و 
دست فروشـی در ایـن مـکان، پیـش از اجـرای پـروژۀ نوسـازی، این 
مـکان را به عنـوان یکـی از مراکـز فعالیت   هـای اقتصـادی ارزان و 
کامـل در ذهـن مخاطبـان شـهر شـکل داده اسـت. گفتنـی اسـت 
هویـت اقتصـادی میدان شـهدا و فعالیت   هـای اقتصـادی آن پس از 

پـروژۀ نوسـازی به شـدت دچـار رکود شـده اسـت.
- مرکـز فعالیت   هـای فرهنگـی و اجتماعـی: میـدان شـهدا همواره 
از زمـان شـکل گیری، محـل تجمعـات مردمـی بوده اسـت. حافظۀ 
تاریخـی فضـا دربردارنـدۀ حـوادث و خاطـرات متعـددی در ایـن 
فضـا بـوده اسـت. به عـالوه در چنـد سـال اخیـر و به خصـوص پس 
از اجـرای پـروژۀ نوسـازی، میـدان به واسـطۀ ارتبـاط نزدیکـش بـا 
حـرم، به مکانـی برای برگزاری مراسـم مذهبی، آیینـی و تجمعات 

مذهبـی هیئت   هـا مبدل شـده اسـت.
نقطـۀ عطـف در سـازمان فضایی شـهر: قرارگیری و احـداث میدان 
در نقطـۀ تالقـی شـریان های اصلی شـهر از ابتـدا موقعیـت مکانی 
مهـم آن را در سـازمان فضایـی شـهر متذکر می   شـود. ایـن امر در 
ادامـه به حسـب نیـاز به حمل و نقـل عمومی در چنیـن موقعیتی، 
بـه یکـی از نقاط عطف دسترسـی در سیسـتم حمل و نقل شـهری 

می شـود.  تبدیل 
آستانۀحرم•

به عنـوان  هشـتم  امـام  مطهـر  حـرم  بـا  شـهدا  میـدان  ارتبـاط 
اصلی      تریـن و مهم تریـن عنصـر منظریـن شـهر به صـورت کالبـدی 
از طریـق محـور اصیـل و شـاخص باالخیابـان )خیابـان شـیرازی( 
بـا فاصلـۀ تقریبـاً هـزار متـر صـورت می   گیـرد. درواقـع بسـیاری 
از زائـران بـرای رسـیدن بـه حـرم می   بایسـت از ایـن مسـیر عبـور 
کننـد. عـالوه بـر ایـن، دیـد راهبردی بـه حـرم از میدان شـهدا از 
شـاخص    ترین ویژگی   هـای میـدان اسـت کـه در رفتـار شـهروندان 
بـروز پیـدا می   کنـد. »سـالم دادن« از محورهـای منتهـی بـه حـرم 
ماننـد میـدان شـهدا بـه یکـی از ویژگی   هـای رفتـاری مجـاوران و 
زائـران تبدیـل شـده اسـت. خوانـش ایـن مفهـوم و رفتـار مهم در 
مجسـمه های سـالم نمـود پیـدا می   کنـد کـه از نقـاط قـوت پروژه 

می   شـود.  محسـوب 
فضایعمومیشهری•

  در مصاحبـۀ  صورت گرفتـه بـا بهره   بـردارن از فضـا، مـوارد متعددی 
بـه بـاز و وسـیع بودن میدان شـهدا اشـاره می   کننـد. درواقع هدف 
طراحـی پـروژۀ جدیـد میدان شـهدا که فضـای مدنی شـهری بود 
در صـورت کالبـدی شـکل گرفتـه اسـت، امـا بـه دالیـل متعددی 
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از جملـه مشـکالت فعالیتـی و معنایـی به وجود آمـده، نتواسـته تـا 
حـد زیـادی محقـق شـود. بـه عبارتـی دقیق   تـر می   تـوان گفـت 
آزاد،  و  بـاز وسـیع  به واسـطۀ شـکل   گیری عرصـۀ  میـدان شـهدا 
پتانسـیل تبدیـل شـدن به فضـای جمعی را داراسـت، امـا به دلیل 
مشـکالتی کـه ذکـر شـد ارتبـاط معنایـی و تعامل مسـتمری بین 
بهره   بـردان شـکل نمی   گیـرد و صرفـاً به عنـوان مسـیر رفـت و آمد 
مـورد اسـتفاده واقـع می شـود. این امر سـبب شـده تا ایـن فضا در 
حـال حاضـر تنهـا به عنـوان فضـای شـهری عمومـی ایفـای نقـش 
کنـد، یعنـی همان گونـه که قبـاًل ذکر شـد، میان فضای شـهری و 
فضـای جمعـی تفاوت زیـادی وجـود دارد. افـراد حاضـر در فضای 
جمعـی برخـالف کاربران فضـای عمومی کـه گروه   هایـی منفک از 

هسـتند. افراد 
فضایسردوبیروح•

  تقریبـاً همـۀ مصاحبه شـونده ها به صـورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 
بـه ایـن احسـاس و معنـا در میـدان شـهدا اشـاره داشـتند. عوامل 
متعـددی موجـب القـای ایـن حـس بـه مخاطبان شـده اسـت که 
بررسـی و برطرف کـردن سرچشـمه   های آنهـا می   توانـد به تدریـج 

موجـب تغییـر معنـای منفـی در ادراک مخاطبـان فضا شـود:
صورت گرفتـه  مصاحبه هـای  بنابـر  فضـا:  سـرزنده نبودن   -
در  اجبـاری  فعالیت هـای  علـت  بـه  تنهـا  بسـیاری  بهره بـرداران 
میـدان شـهدا حضـور پیـدا می کننـد و صرفـاً از آن بـرای عبـور 
و رفت وآمـد بـه مقاصـد خـود اسـتفاده می کننـد. در مصاحبـۀ 
 صورت گرفتـه بـا افـراد تنهـا یـک نفـر اشـاره بـه اسـتفاده از فضا 

به عنـوان مقصـد و محـل قـرار می کنـد و بقیـه هیچ کـدام عاملـی 
کننـد.  اسـتفاده  مقصـد  به عنـوان  آن  از  تـا  نیافتنـد  میـدان  در 
همچنیـن رکـود فعالیت هـای اقتصـادی به عنـوان یکـی از عوامل 
مهـم سـرزندگی یـک فضـا در ایجـاد حس رکـود و بـی روح بودن 

فضـا تأثیـر می گـذارد.
- خوانـا نبـودن: بارگـذاری بیـش از انـدازه، مقیـاس غیرانسـانی، 
کمبـود نمـاد و نشـانه ها، گمشـدگی و سـردرگمی مخاطبـان در 

میـدان همگـی از دالیـل غیرخوانـا بـودن میـدان هسـتند.
- پایین بـودن غنـای حسـی و طـراوت فضـا: اسـتفادۀ محـدود از 
بسـیار  اسـتفادۀ  طراحـی،  در  دیده شـدن  علی رغـم  آب،  عنصـر 
محـدود و کمبـود سـبزینگی و پوشـش گیاهی در فضـا نیز موجب 
و  القـای محیـط سـرد  نتیجـه  در  و  پایین آمـدن حـس طـراوت 

مخاطبـان می شـود. در  بـی روح 
فضایبیهویت•

هویـت شـهر بـه معنـای مجموعـۀ ویژگی  هایی اسـت کـه در طول 
زمـان حضـوری مداوم در تعریف شـهر داشـته باشـند و یک شـهر 
عـالوه بـر پاسـخگویی بـه تغییـرات و نیازهـای جدیـد در امتـداد 
تاریـخ خـود قرار داشـته باشـد. ایـن مفهـوم هویت شـهر مفهومی 
پویاسـت و لزومـاً بـه تثبیـت و تکـرار اجـزای خـاص شـهر منجـر 
نمی  شـود. طبـق نظـرات مردمـی این گونـه مشـاهده می شـود کـه 
به طـور کلـی پـروژۀ میـدان شـهدا بـه حافظـۀ تاریخـی و تـداوم 
تاریخـی آن بی توجـه بوده اسـت و تقریبـاً عـاری از هرگونه رنگ و 

بویـی از اصالـت، نـام و نشـان و عنـوان خویش اسـت.

تصویر 7. مدل معنای میدان شهدا. مأخذ: نگارندگان.
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جستـار

جمعبندی
آسـیب   های اصلـی از دیـد مخاطبـان و فعالیت   هـای میدان شـهدا را 
می   تـوان در تغییـر نقـش آن از جملـه بـه مصـادرۀ فضـای عمومـی 
توسـط گروه   هـای متوسـط و پاییـن جامعـه بـه نفـع قـدرت محلی، 
حـذف سـرزندگی و دگرگونی هویت تاریخی میـدان جمع بندی کرد. 
همچنیـن عـدم خوانایـی، مقیـاس غیرانسـانی و ... از دیگـر مـواردی 

اسـت کـه به عنـوان آسـیب   های فرعـی میـدان می تـوان برشـمرد.
ارزیابـی میـدان در ایـن مطالعـه براسـاس چارچـوب نظـری منظر 
و مطالعـات بسـتر میـدان شـهدا را می   تـوان از اهـداف طراحـی 
براسـاس مطالعـات انجام شـده در بخـش مبانـی نظـری دانسـت 
کـه در راسـتای تقویـت ویژگی   هـا و معانـی مثبـت و برطرف کردن 
ویژگی   هـا و معانـی منفـی و احیـای نقـش آن در ذهـن مخاطبـان 
شـهر انجـام شـده اسـت. بنابرایـن »زندگی بخشـی و تغییـر فضای 
الیه  هـای  انباشـت  و  »بازتولیـد  مدنـی«،  فضـای  بـه  حکومتـی 
معنایـی میدان در راسـتای تـداوم هویت و تقویـت نقش خاطره   ای 
و ادراکـی میـدان« و »سـازماندهی فضایـی به منظـور حضور مجدد 
سـاکنان شـهر به عنوان مخاطبـان اصلی و تقویت تعامـل اجتماعی 

میـان شـهروندان« اهـداف بازطراحـی میدان شهداسـت. 
مختلـف  گروه   هـای  بـا  )مناسـب  فعالیـت  تنـوع  همچنیـن 
فضـا،  طـراوت  و  سـبزینگی  افزایـش  اجتماعی-اقتصـادی(، 
و  اجتماعـی  مختلـف  گروه   هـای  مانـدگاری  و  حضـور  افزایـش 
اقتصـادی و ارتقـای نقـش میـدان در ارتبـاط بـا حـرم مطهـر از 
جملـه راهبردهایـی اسـت کـه بایـد برای بهبـود میدان مـد نظر 
قـرار گیـرد. بـرای پیشـبرد راهبردهای مورد اشـاره، الزم اسـت 
از جملـه اصـالح عناصـر و مؤلفه هـای بصـری و  سیاسـت   هایی 
بهره  بـرداری از دیدهـای راهبـردی بـه سـمت حرم، شناسـایی و 
تقویـت نظـام نمادهـا و نشـانه  ها، اسـتفاده از مدیا و هنر شـهری 
به عنـوان ابـزار رسـانش مفاهیـم، فراهـم  آوردن شـرایط حضـور 
حضـور  جهـت  میـدان  نقـش  بـا  متناسـب  نویـن  فعالیت  هـای 
فضاهـای  پیش  بینـی  فضـا،  در  مخاطبـان  مانـدن  و  اختیـاری 
مردمـی  مشـارکت  نمایـش  جهـت  تعاملـی  و  انعطاف  پذیـر 
و  هماهنگـی  ایجـاد  و  نابه سـامانی ها  رفـع  مـکان،  درتعریـف 
نابه سـامانی   های موجـود  هم آوایـی در نماهـا و جداره   هـا، رفـع 
ویژگی  هـای  از  بهره  بـرداری  و  سـایت  لبه   هـای  در  ترافیکـی 
وحدت بخـش عناصـر مکمـل فضـا جهـت باالبردن غنای حسـی 
پوشـش  آب،  نـور،  مجسـمه،  مبلمـان،  رنـگ،  مصالـح،  )نـوع 

گیاهـی و ...( بـه کار بـرده شـوند.

نتیجهگیری
  عـالوه بـر ایرادهای مدیریتـی در طراحی، اجرا و همچنیـن بهره برداری 
از پـروژه در وضعیـت حال حاضر آن نقش به سـزایی دارد که شـرح آن 
قبـاًل مـورد اشـاره قرار گرفـت. یافته   های ایـن پژوهـش، ارزیابی میدان 

شـهدا را به عنـوان یـک کل بر پایـۀ چارچوب نظری دیسـیپلین منظر 
قرار داده اسـت. به دلیل اینکه در بیشـتر مطالعـات و مداخالت صورت 
گرفته تا کنون بعد معنایی مورد غفلت واقع شـده اسـت، این پژوهش 
توجـه بیشـتر خـود را بـر مطالعه وجـه ذهنی و معنایـی فضا قـرارداد. 
امـا در ارزیابـی منظـر بخـش عینـی و ذهنی فضـا را نمی   توان جـدا از 
هـم مـورد بررسـی قـرار داد و درواقـع ایـن دو همواره به صـورت رفت و 
برگشـتی بر هـم اثر می   کننـد. بنابراین برایند سـه مرحلـۀ مطالعات و 

ارزیابـی صـورت گرفته به شـرح زیر اسـت:
توجـه  بـدون  تزیین گرایانـه،  رویکـرد  بـا  فرمایشـی  مداخـالت  ـ 
بـه خواسـت و ذهنیـت مخاطبـان فضـا و هویـت مـکان صـورت 
گرفته انـد. بدیـن جهـت هویت و معنـای مکان در ذهـن مخاطبان 
بـه دلیـل تغییـرات عمـده و بـدون توجـه بـه حافظۀ تاریخـی فضا 
به صـورت جـدی مخـدوش شـده و تـا حـد زیـادی از بیـن رفتـه 

ست. ا
ـ اسـتفاده محـدود از عناصـر آب و پوشـش گیاهـی، همچنیـن 
عـدم توجـه به آسـایش اقلیمـی در شـرایط گوناگـون آب و هوایی 
باالخـص نور آفتاب، احسـاس مخاطبین نسـبت به مـکان را منفی 
کـرده اسـت کـه در نتیجۀ آن مخاطـب از این فضـا به عنوان محلی 

بـرای عبـور و نـه مانـدن اسـتفاده می   کند.
ـ از مهم تریـن ایـرادات وارد بـر طراحـی عـدم توجه بـه مقیاس 
انسـانی و نیازهـای او در پـروژه اسـت و بـه دلیـل بارگذاری های 
بیـش از انـدازه و همچنیـن کمبـود اسـتفاده از عناصر نشـانه ای 
کاهـش خوانایـی  و  نوعـی گمشـدگی  ایجـاد  باعـث  در سـایت 

است. شـده 
ـ بی توجهـی و حـذف کاربری هـای اصیـل میـدان و فعالیت هـای 
اصیـل آن از جملـه خـرده فروشـی ها علـی رغـم پتاسـیل فضـا در 
جـذب مخاطـب و مرکزیت در سـازمان فضایی شـهر، سـبب رکود 
اقتصادی شـدید در مجموعه شـده و حتی سـرزندگی سـابق آن را 

از بیـن برده اسـت.
ـ بی توجهـی بـه فضـای پـارک موقـت بـرای فعالیت هایی کـه نیاز 
بـه خـودرو دارنـد موجـب کاهـش مراجعـه به میدان شـده اسـت. 
همچنیـن در لبه هـای میـدان همچنـان مشـکل تداخـل سـواره و 

پیـاده بـرای شـهروندان ایجـاد مزاحمـت می   کند.
ـ فضـا به طـور مناسـب و شایسـته ای بـا حـرم به عنـوان اصلی   ترین 
عنصـر منظـر و شـاخص تریـن نماد شـهر ارتبـاط برقـرار نمی   کند 
و در نتیجـه بـا کاهـش حضور و مانـدگاری مـردم در میدان، هدف 

ایجـاد فضـای مدنی و جمعی شـهری محقق نشـده اسـت.
قابـل  نمادیـن در عرصـۀ میـدان  و  ـ کمبـود عناصـر شـاخص 
توجـه اسـت، اگرچـه در عرصۀ میدان نصب مجسـمه های سـالم 
کـه نشـانۀ معنایـی و شـاخصی از مفهـوم زیارت به عنـوان هویت 
کالبـدی  درزمینـۀ  مثبـت  بخش هـای  از  اسـت  مشـهد  شـهر 

می شـود.  محسـوب 
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پینوشت
با  حسین زاده  مهدی  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  از  برگرفته  پژوهش  این   *
عنوان »بازطراحی میدان شهدای مشهد به مثابۀ فضای شهری سرزنده با رویکرد 
معماری منظر« است که به راهنمایی دکتر سیدامیر منصوری و مشاورۀ دکتر 

سیدمحمدمهدی معینی در تاریخ 1398/11/30 به انجام رسیده است.
از  برخی  بودند  معتقد   »genius loci« واژۀ  به کارگیری  با  باستان  رومیان   .1  
فضاهای شهری دارای حس و روح منحصربه فردی است که نمی توان در سایر 

فضاها آن را یافت.

content analysis .2
3. روش مکان سنجی )place check( به ارزیابی کیفیت   های یک مکان می   پردازد 
و نشان می   دهد که در چه زمینه   هایی نیاز به بهسازی دارد. این روش مردم را برای 
همکاری و دستیابی به اهدافشان گرد هم می   آورد. روش مکان سنجی می تواند 
یا یک شهر مورد  برای یک فضای شهری، یک محله، مرکز شهر، یک منطقه 
استفاده قرار گیرد. )راهنمای نحوۀ استفاده از از مکان سنجی را می توان از سایت 

www.placecheck.com برداشت کرد. همچنین بنگرید به گلکار، 1384(.
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