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ــد  ــنتی موج ــای س ــی در خانه ه ــای اصل ــوان فضاه ــه عن ــا ب ــده | حیاط ه چکی
حــس مــکان بــرای ســاکنین هســتند. ایــن فضاهــای بینابینــی نقــش مهمــی در 
ــنتی  ــای س ــط را در خانه ه ــان- محی ــاط انس ــته و ارتب ــه داش ــای روزان فعالیت ه
ــی و  ــای داخل ــن فضاه ــا بی ــکونی ی ــه مس ــاختمان های مجموع ــان س ــه می )چ
ــای معاصــر در نتیجــه  ــا در بناه ــد. ام ــرار می کردن ســاختمان های همجــوار( برق
ــد و  ــد ش ــی ناپدی ــر حیات ــن عنص ــن، ای ــرانه زمی ــش س ــت و کاه ــم جمعی تراک
ــه دیگــر عملکردهــای مشــابه  ــن فضــای عملکــردی ب ــه در ای فعالیت هــای روزان
بــا ســرانه فضایــی پاییــن تقلیــل یافتــه، در نتیجــه نــوع ارتبــاط انســان-محیط نیز 
تغییــر دگرگــون شــد. بنابرایــن، در اثــر نیــاز روزافــزون و غیرقابــل اجتنــاب بــه 
ــن  ــع معاصــر، هــدف ای ــای مســکونی در جوام ــا و مجموعه ه ســاخت آپارتمان ه
مقالــه یافتــن ارتبــاط گم شــده میــان انســان و محیــط و جایگزینــی حیاط هــای 
ســنتی بــا گزینــه عملکــردی و رفتــاری مناســب در مســکن معاصــر اســت. تئوری 
ــای  ــی در حیاط ه ــی و بیرون ــای داخل ــان فضاه ــان می ــه گفتم ــر پای ــق ب تحقی
ــر ایــن امــر تصریــح می کنــد کــه ایجــاد حــس مــکان موجــب  ســنتی ایــران، ب
ــزی مســکن آینــده اســت. ــی کیفــی در برنامه ری رضایت منــدی ســاکنین و عامل
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ــس  ــوع، ح ــا موض ــط ب ــع مرتب ــاس مناب ــه |  براس  مقدم
ــت از  ــس رضای ــه ح ــر ب ــد منج ــکان می توان ــه م ــق ب تعل
مــکان شــود. ایــن احساســات بــه مفاهیــم دیگــری همچــون 
ــط  ــه مرتب ــکان وابســته اســت ک ــای م ــکان و معن حــس م
بــا فرایندهــای ارتباطــی میــان مشــارکت اجتماعــی افــراد و 
عناصــر فیزیکــی اســت، کــه فاکتورهایــی مؤثــر در رضایــت 
ــاختار  ــع س ــی مناب ــوند. در برخ ــوب می ش ــکان محس از م
ــرد؛  ــرار می گی ــد ق ــورد تأکی ــکان م ــای م ــی معن اجتماع
ــواده و دوســتان  ــا خان کــه ارتباط دهنــده تجــارب جمعــی ب
ــن حــس  ــه ای ــع اولی اســت )Kyle & Chick, 2007(. در جوام
بــرای هــر یــک از افــراد، منجــر بــه حــس تعلــق بــه مــکان 
می شــد. تحقیقــات در زمینــه مفهــوم حــس مــکان در کنــار 
عناصــر زندگــی مــدرن ثابــت می کنــد کــه ایــن فاکتــور بــه 
عنــوان مفهومــی مرتبــط بــا دلبســتگی بــه مــکان می توانــد 
منجــر بــه تجربــه حضــور در مــکان شــود کــه شــکل دهنده 

حــس مــکان اســت )شــکل 1(.
در  تغییــرات  جمعیــت،  تراکــم  معاصــر،  خانه هــای  در 
ــرات در  ــاختاری، تغیی ــی و س ــط فضای ــن، رواب ــرانه زمی س
ــی  ــه تغییرات ــه و ســبک زندگــی منجــر ب فعالیت هــای روزان
در ریخت شناســی و معنــای مســکن شــده اســت. خانه هــای 
ــکونی  ــای مس ــا و مجموعه ه ــکل آپارتمان ه ــه ش ــر ب معاص
ــان را  ــدرن، طراح ــی م ــای زندگ ــوند؛ نیازه ــی می ش طراح
بــه حــذف فیزیکــی یــا معنایــی برخــی عناصــر اجتماعــی در 
مســکن، همچــون حیاط هــا ســوق داده اســت )شــکل 2(، در 
ــه ای مجتمــع می زیســت  ــه انســان ســنتی در خان ــی ک حال
و حــس اجتمــاع در او پررنگ تــر بــود. در نتیجــه فــرم 
ــکان و  ــه م ــق ب ــس تعل ــش ح ــب افزای ــه موج ــی خان فضای
ــات  ــکان از ورای تعام ــاد حــس م ــث ایج ــن مســئله باع ای
ــط  ــوع رواب ــرات در ن ــروزه تغیی ــا ام ــد. ام ــی می ش اجتماع
ــه  ــق ب ــس تعل ــش ح ــب کاه ــط موج ــان- محی ــان انس می
مــکان، تغییــرات در فــرم فضایــی، عــدم تطابــق بــا نیازهــا، 
تکــرار و کمبــود وقایــع خاطره انگیــز، تخریــب اعتبــار 
ــبز و  ــاری س ــی از معم ــاد فرم های ــه ایج ــی و در نتیج فضای
اکولوژیــک شــده اســت؛ در ایــن میــان حیاط هــای شــهری 
ــا ایــن فاصلــه را از  جایگزیــن حیاط هــای ســنتی شــده اند ت

ــد. ــان بردارن می
بــر اســاس مطالــب پیش گفتــه، نگارنــدگان بــه دنبــال 
در  حیاط هــا  ارتباطــی  و  رفتــاری  الگوهــای  اســتخراج 

ــی  ــوی طراح ــک الگ ــه ی ــا ب ــتند، ت ــنتی هس ــای س خانه ه
ــد. در  ــت یابن ــده دس ــر و آین ــکن معاص ــرای مس ــی ب منطق
ــی  ــات زندگ ــا و ملزوم ــت نیازه ــر اهمی ــواره ب ــن راه، هم ای
ــوان آپارتمان هــا  مــدرن صحــه گذاشــته شــده اســت. نمی ت
و مجموعه هــای مســکونی را از زندگــی مــدرن حــذف کــرد؛ 
امــا ســؤال ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان حــس گمشــده 
تعلــق بــه مــکان را بــرای ســاکنین، همســایگان و واحدهــای 
ــع  ــه کــه در مناب ــده ســاخت. همان گون ــاره زن مســکونی دوب
ــتر روی  ــد، بیش ــاره ش ــر اش ــترس در دوره معاص ــل دس قاب
ــهری در  ــای ش ــش حیاط ه ــهری و نق ــی ش ــوع زندگ موض
ایجــاد حــس تعلــق بــه محیــط شــهری مطالعــه شــده اســت، 
در نتیجــه، ایــن مقالــه بــه مطالعــه واحدهــای مســکونی بــه 
عنــوان مأمــن غایــی زندگــی انســان ها بــر روی زمیــن 

می پــردازد.

بیان مسئله
رشــد ســریع شهرنشــینی در کشــورهای در حــال توســعه، 
بــه ویــژه پــس از جنــگ جهانــی دوم و ثبــات نســبی در ایــن 
مناطــق، مســائل پیچیــده اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی را 
بــه دنبــال داشــته اســت. در ایــن میــان هماهنگــی و تعــادل 
میــان عرضــه و تقاضــا )ابراهیمــی، 1391(، تعامــات هر روزه 
ــاط  ــبکه های ارتب ــی و ش ــره عموم ــع روزم ــی، وقای اجتماع
جمعــی، بــا معانــی و مفاهیــم مرتبــط بــا مــکان و ارتبــاط آن 
از منظــر اجتماعــی مرتبــط اســت )kyle, 2004(. گروه هــای 
اجتماعــی ســهمی در حفــظ ارتباطــات خــود جهــت حفــظ 
ــهری  ــات ش ــا و مؤسس ــا بناه ــد. ام ــکان دارن ــا م ــاط ب ارتب
مقصــد غایــی یــا محصــول نهایــی یــا حتــی کدهــای 
ــی  ــه نمادهای ــوند، بلک ــوب نمی ش ــاده محس ــاختاری س س
ــردم  ــه م ــد در روابطــی ک ــه صــورت هدفمن ــه ب هســتند ک
ــخ،  ــده تاری ــا نماین ــوند. آنه ــف می ش ــد، تعری ــا دارن ــا آنه ب
ــده حــس مــکان  ــه وجــود آورن ــط و اهــداف جــاری و ب رواب
ــا  ــه ب ــد ن ــود می یابن ــات نم ــا کلم ــتند و ب ــارکت هس و مش
ــوند. در  ــوب می ش ــی محس ــی کیف ــا فاکتورهای ــداد. اینه اع
نتیجــه هرچــه دامنــه وســیع تری از فضــا را پوشــش دهنــد 
 Mazumdar( ــترند ــکان می گس ــری در م ــه های عمیق ت ریش

.)et al, 2000

از ایــن رو بــرای خلــق حــس مــکان در محدوده هــای 
ــه  ــه ب ــت ک ــکل می گرف ــایند ش ــی خوش ــنتی، مکان های س
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ــان  ــان انس ــاط می ــظ ارتب ــاد و حف ــه ایج ــادر ب ــی ق راحت
معاصــر  مســکونی  بافت هــای  در  امــا  بــود.  محیــط  و 
ــاس  ــکونی براس ــای مس ــایگان و واحده ــکل گیری همس ش
ــا  ــرمایه ی ــا س ــن ی ــرانه زمی ــی از س ــادی ناش ــه اقتص صرف
ــن  ــت. ای ــه اس ــکل گرفت ــذر ش ــری گ ــاس جهت گی ــر اس ب
ــا و  ــا فرم ه ــع ب ــرح جام ــاس ط ــر اس ــی ب ــای ردیف خانه ه
ــایت های  ــذا، در س ــده اند. ل ــی ش ــدود طراح ــای مح الگوه
معاصــر، جداســازی واحدهــای مســکونی تنهــا شــامل ابعــاد 
فیزیکــی و اقتصــادی بــوده و وجــوه معنایــی محوطــه از نظــر 
دور می مانــده اســت. در نتیجــه عناصــر منحصربه فــردی 
کــه موجــب تشــخیص خانه هــا یــا همجواری هــا از یکدیگــر 
می شــوند دیگــر وجــود ندارنــد. بــه بیــان دیگــر، بــه دلیــل 
ــای معاصــر،  ــن در بافت ه ــود نشــانه های نمادی ــرر و کمب تک
انســان مــدرن تــا حــدودی حــس کســالت و عــدم تعلــق بــه 

ــد داشــت. ــکان را خواه م
از طرفــی در ایــران تعریــف مســکن اجتماعــی شــامل 
واحدهایــی بــا مســاحت 50 تــا 70 مترمربــع، بــا انبوه ســازی 
بــرای قشــر کم درآمــد جامعــه اســت. ایــن رویکــرد از 
ــران از طــرف بخــش  ــا 1377 شمســی در ای ســال 1373 ت
ــرات  ــه تغیی ــدگاه منجــر ب ــن دی ــت. ای خصوصــی نمــود یاف
ســریع اقتصــادی و اجتماعــی و تحوالتــی در بافــت اجتماعــی 
و فرهنگــی، تمایــل بــه مصــرف، رفــاه و هــر فرمــی از مواهــب 
ــی  ــی، اقتصــادی و فرهنگ ــای اجتماع توســعه شــد. متغیره
تأثیــر شــگرفی در ایــن مســیر داشــتند )ابراهیمــی، 1391(؛ 
ــادگی  ــه س ــوع ب ــای مصن ــروزه محیط ه ــر ام ــان دیگ ــه بی ب
قابــل تغییــر و در نتیجــه کمتــر واجــد معنــا هســتند. امــا در 
بافت هــای ســنتی، بــا اینکــه کل بافت و همســایگان همســان 
بــه نظــر می رســیدند، امــا در اجــزا و عناصــر متفــاوت 
بودنــد؛ بــه ایــن ترتیــب، تغییــرات کوچــک در شــکل، فــرم، 
ــان  ــاط می ــوع ارتب ــح، ن ــگ، مصال ــاس، رن ــبات، مقی تناس
انســان- محیــط و جزئیــات موجــب تفاوت هــای اساســی در 
ــر  ــر در اث ــای معاص ــا در دهه ه ــد. ام ــنتی می ش ــای س بنا ه
تغییراتــی در نیازهــای انســان معاصــر و در نتیجــه تغییــرات 
ــوع و نحــوه ارتباطــات میــان انســان، محیــط و  فرهنگــی، ن

مــکان تغییــر یافتــه اســت )شــکل 3(.

روش شناسی
شــناخت  شــامل  تحقیــق  رویکــرد  حاضــر  مقالــه  در 

ــی،  ــی روش توصیف ــی موضوع ــانه، روش بررس پدیدارشناس
ــزار گــردآوری اطاعــات از قبیــل مطالعــه  ــا اســتفاده از اب ب
کتابخانــه ای، تکنیــک عکســبرداری از موضوع، روش اســنادی 
ــع تحــت  ــا موضــوع در مناب و اســتفاده از مــدارک مرتبــط ب
ــای  ــه الگوه ــتیابی ب ــال دس ــه دنب ــدگان ب ــت. نگارن وب اس
ــای  ــه آن در خانه ه ــا و مقایس ــاری حیاط ه ــی و رفت ارتباط
ســنتی و مــدرن بــوده، و پــس از آن از طریــق روش تحلیــل 
ــای  ــی حیاط ه ــرای طراح ــی ب ــی منطق ــه الگوی ــوا ب محت
ــرای مســاکن آینــده خواهنــد پرداخــت.  ســنتی متناســب ب
در ایــن ارتبــاط، اهمیــت نیازهــا و ملزومــات زندگــی مــدرن 

ــوده اســت. همــواره مــد نظــر ب

مرور ادبیات
ایجــاد محیط هــای  بــه  قــادر  پدیدارشناســانه  رویکــرد 
معنــادار بــوده و حــس مــکان، روح مــکان و معنــای مــکان را 
ــرای  ــه فاکتورهــای اساســی ب ــد، کــه از جمل ــت می کن تقوی
ــه  ــت ک ــی اس ــکان فضای ــت. م ــکان اس ــه م ــکل دهی ب ش
انســان ها را از طریــق در نظــر گرفتــن نــوع و ریخت شناســی 
ــر  ــاط، شــولتز ب ــن ارتب ــد. در ای ــکان از  خــود آگاه می کن م
ارتبــاط میــان مفهــوم مــکان و تصویــر ذهنــی تأکیــد دارد. از 
ــور  ــار فاکت ــق چه ــکان از طری ــی م ــدگاه وی شکل شناس دی
صــورت می گیــرد: وضعیــت روحــی، ادراک و دریافــت، 
ــا  ــودن ب ــر ب ــی ب ــران. شکل شناس ــا دیگ ــودن ب ــو ب گفتمان
ــاخت  ــات س ــا مصنوع ــتقل ب ــورت مس ــه ص ــا ب ــران، ی دیگ
ــامل  ــای فضــا ش ــد دارد. ریخت شناســی فاکتوره بشــر تأکی
ــی  ــی و خارجــی، تمرکزگرای ــان فضاهــای داخل گفتمــان می
ــای  ــا و حــدود فضــا و ویژگی ه ــی، مرزه و بازشــوهای فضای
شــاخصی شــامل ادراک و حرکــت در فضــا را شــامل می شــود 

)پورمنــد، محمودی نــژاد و رنج آزمــای آذری، 1389(.
هایدگــر در کتــاب »ســکونت، ســاختمان، تفکــر«، بــر ارتباط 
میــان آنچــه مــا درک می کنیــم و ســکونت در کســب هویــت 
اشــاره می کنــد. تحــت تأثیــر هایدگــر، نوربــرگ شــولتز هــم 
ــکان  ــای م ــی از ویژگی ه ــط را یک ــه روی محی ــودن ب ــاز ب ب
ویژگی هــای  از  برخــی  بــه  او  می خوانــد.  مــکان  روح  و 
کالبــدی همچــون ادراک و حــس مــکان، گســتردگی مــکان، 
ــگ،  ــاس، رن ــاد، مقی ــا، تض ــودن فض ــته ب ــاز و بس ــه ب درج
ــکل 4(.  ــان(؛ )ش ــد )هم ــاره می کن ــری اش ــوع بص ــو و تن ب
لینــچ عناصــر شــهری را بــه کاراکترهایــی از جملــه راه، لبــه، 
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نقش محیط طبیعی در ایجاد حس مکان در واحدهای مسکونی شهری

ــای  ــکان، ویژگی ه ــوم م ــد در مفه ــان می ده ــات نش مطالع
کالبــدی اهمیــت کمتــری دارنــد. در حالــی کــه بــه صــورت 
ــکان  ــی در م ــف مفهوم ــع مختل ــه مناب ــته ب ــتقیم وابس مس
ــده  ــته و بیان کنن ــی داش ــه جغرافیای ــر جنب ــتند و کمت هس
ویژگی هــای بافــت و کالبــد هســتند. ایــن ویژگی هــای 
 Hay,( »جــاری، متغیــر و پویــا هســتند. »حــس مــکان
1998(، »هویــت مکانــی« )Kyle et al., 2004(، »وابســتگی بــه 

مــکان« )Ibid(، »ریشــه ای بــودن مــکان« )Ibid( و »بــودن در 
ــه  ــل از  Kyle et al., 2004(، هم ــه نق ــکان« )Relph, 1976 ب م
وجــوه مختلــف دلبســتگی بــه مــکان هســتند. بــه عبارتــی 
 Kyle et ــل از ــه نق ــا« )Relph, 1976: 29؛ ب »مکان=فضــا+ معن
ــان،  ــق چیدم ــا از طری ــر »مکان ه ــان دیگ ــه بی al, 2004(. ب

منظــر، تجربــه شــخصی، مراقبــت و دلتنگــی بــرای خانــه و 
ــرای  ــد را ب ــف ســه بُع ــی تعریــف می شــوند«. ِرل بافــت مکان
ــت،  ــدی ثاب ــای کالب ــمرد: »ویژگی ه ــی برمی ش ــت مکان هوی
فعالیت هــا و معنــا«. مــکان دربرگیرنــده روابــط مــداوم 
ــناخته و  ــر ش ــا را بهت ــا آنه ــه م ــی ک ــا زمان ــت: »فضاه اس
ارزش گــذاری می کنیــم بــه مکان هــا بــدل می شــوند«؛ 
مــورد  در  مــکان  بــه  دلبســتگی  و   )Kyle et al., 2004(

ــرد. ــورت می پذی ــکان ص ــه در م ــت ک ــی اس فعالیت های
تصویــر هــر فــرد از مــکان منحصــر به خــود اوســت. همچنین 
بســته بــه نــوع و ســطح ارتباط بــا مکان )ســطح آگاهــی فرد( 
ذهنیــت ویــژه ای از مــکان دارد. مکان هــای رمزآلــود، مکانــی 
کــه مربــوط بــه اجــداد مــا می شــود، مــکان مشــترک و مکان 
خصوصــی. اســپاگنولی، واروتــو و مونتووانــی در ســال 2003 
این گونــه بیــان کردنــد کــه مــکان یــک دســتورالعمل اســت 
ــر طبیعــت حضــور، اجــزای آن و ســاختار آن تمرکــز  کــه ب
ــخص  ــور ش ــطح حض ــری س ــر اندازه گی ــی ب ــه مبتن دارد ک
ــای  ــامل ویژگی ه ــکان ش ــای م ــت. ویژگی ه ــکان اس در م
کالبــدی و ویژگی هــای بصــری همچــون درختــان، گیاهــان، 
ــد و  ــامل دی ــی ش ــای احساس ــت. پدیده ه آب و مسیرهاس
منظــر، اصــوات، معنــا و تأثیــرات آنهــا، تجــارب، فعالیت هــا، 
نزدیــک بــودن و نــگاه کــردن، تعامــات اجتماعــی، حضــور 
مردمــی کــه آنهــا را نمی بینیــم، حــواس فیزیکــی، نشســتن 
ــرات آن و  ــا و تأثی ــدی، معن ــی، ویژگی هــای کالب روی صندل
مشــارکت هســتند. ســن، مــدت زمــان مالکیــت، مشــارکت 
ــپری  ــل س ــه در مح ــی ک ــه، روزهای ــای خاق در فعالیت ه
ــر  ــا از عناص ــدوده و ادراکات م ــعه مح ــزان توس ــده، می ش

مســیر، نشــانه و گــره، تقســیم بندی می کنــد کــه در ایجــاد 
ایجــاد  بــوده و موجــب  مکان هــای خاطره انگیــز مؤثــر 

ــود. ــری می ش ــیپلین بص ــت و دیس هوی
پدیــده دلبســتگی بــه مــکان، یــک مفهــوم کامــًا تعاملــی در 
فضاســت. جهــان امــروز، هــر روز بیشــتر و بیشــتر المــکان 
می شــود )Kunstler, 1993(، اگــر ارتبــاط غیرمســتقیم وجــود 
نداشــته باشــد ایــن دلبســتگی براســاس ارتبــاط میــان وقایع 
در فضــا و همچنیــن مــدت زمــان زیســتن در فضــا صــورت 
ــل می شــوند، در  ــه مــکان تبدی ــرد. فضاهــای فعــال ب می گی
نتیجــه شهرنشــینی اصلی تریــن فاکتــور بــرای تبدیــل فضــا 
بــه مــکان اســت )پورمنــد، محمودی نــژاد و رنج آزمــای 
آذری، 1389(. ادراکات انســانی از موقعیت هــای فضایــی، 
شــکل دهنده نقــش ایــن ادراکات در تعامــات روزمــره 
از  می توانــد  مــکان  مفهــوم   .)Milligan, 1998( هســتند 
طریــق ابعــاد کالبــدی و معنایــی مــورد بازبینــی قــرار گیــرد. 
ــی  ــدوده و بخش ــای مح ــه معن ــکان ب ــدی، م ــاظ کالب از لح
ــث و  ــاط مک ــق نق ــا خل ــکان ب ــای م ــا معن ــت، ام از فضاس
ــه وجــود می آیــد، تعبیــر می شــود؛  اتفاقاتــی کــه در فضــا ب
ــتن در  ــرات پرمعنــا از تجربــه زیس ــه نتیجــه آن، خاط ک
مــکان اســت. در ایــن تعریــف مــکان، نظامــی میــان دو فــرد 
ــوده  ــا یکدیگــر ب ــا جامعــه اســت کــه تمــام اعضــای آن ب ی
ــن  ــد. ای ــه می کنن ــه مشــترک را تجرب ــک واقع ــن ی و بنابرای
واقعــه بــه وجــود آورنــده تصویــری دائمــی در ذهــن اســت؛ 
ایــن خاطــره بــا حــس حضــور در مــکان مشــترک اســت کــه 
بــا عنــوان حــس تعلــق بــه مــکان یــا حــس مــکان خوانــده 
می شــود. حــس مــکان فراینــدی پویــا و مفهومــی ریشــه ای 
اســت. در ایــن تعریــف، مــکان از نظــر کالبــدی ایســتا، امــا 
حــس حضــور در مــکان متغیــر و پویاســت. هویــت مــکان و 
وابســتگی بــه مــکان هــر یــک ویژگی هــای روانــی متفاوتــی 
ــس  ــکان از واژه ح ــت م ــد )Kyle & Chick, 2007(. هوی دارن
ــی  ــای معنای ــه ای از ویژگی ه ــف مجموع ــرای توصی ــکان ب م
ــد.  ــره می جوی ــف به ــی مختل ــای فضای ــا بافت ه ــط ب مرتب
ــی )Hay( در ســال 1998 نشــان داد کــه  همان طــور کــه ِه
ــکان و  ــه م ــتگی ب ــوط تر از دلبس ــکان واژه ای مبس ــس م ح
دیگــر واژه هــای تخصصــی )هویــت مــکان یــا وابســتگی بــه 
مــکان( اســت، ایــن مفهــوم رابطــه مســتحکم تری بــا مــکان 
ــرات  ــری و خاط ــت اجتماع پذی ــان دهنده اهمی ــته و نش داش

تاریخــی در مــکان اســت.
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ــکان  ــه م ــتگی ب ــطح دلبس ــر س ــه ب ــه و هم ــی هم محیط
تأثیرگــذار اســت )Jorgensen & Stedman, 2006(. در نتیجــه 
حــس مــکان محــرک مهمــی برای بازگشــت ســاکنین اســت. 
ــکان  ــه حــس م ــد ک ــز و اســتوارت پیشــنهاد می کنن ویلیام
ــه حضــور در مــکان  ممکــن اســت فاکتــوری مهــم در تجرب
 View from Nowhere  ــاب ــاگل« در کت ــاس ن ــد. »توم باش
در 1986 بیــان داشــته اســت کــه حضــور در مــکان و حــس 
ــه  ــرد تجرب ــک ف ــه ی ــی هســتند ک ــن ویژگی های ــکان اولی م
می کنــد، در حالی کــه نــوع حضــور و هــدف آن عینــی 

.)Turner& Turner,2006( ــت اس
از طرفــی حیاط هــا بــه عنــوان فضاهــای بینابینــی در 
ــه  خانه هــای ســنتی نقشــی اساســی در ایجــاد دلبســتگی ب
ــق  ــا از طری ــکان در حیاط ه ــه م ــد. دلبســتگی ب ــکان دارن م
ســه ســطح فضایــی خانــه، همســایگی و شــهر قابــل تعریــف 
بــوده و از دو بعــد کالبــدی و اجتماعــی قابــل بررســی اســت 
)تصویــر 1(. نتایــج بررســی ها و مطالعــات در منابــع مرتبــط 
نشــان می دهــد کــه همســایگی ضعیف تریــن فاکتــور و 
ــر اســت؛  دلبســتگی اجتماعــی از دلبســتگی کالبــدی قوی ت
و ســطح دلبســتگی بــا ســن و جنســیت متغیــر اســت. زنــان 
حــس دلبســتگی بیشــتری بــه مــکان دارنــد. دلبســتگی بــه 
مــکان بــا افزایــش ســن افزایــش پیــدا می کنــد؛ در جوانــان 

ــه  ــودکان دلبســتگی ب ــر و در ک ــه شــهر قوی ت دلبســتگی ب
ــه بیشــتر اســت و در بزرگســاالن تفاوتــی بیــن ایــن دو  خان
ــتگی  ــان دلبس ــی می ــن تفاوت ــدارد. همچنی ــود ن ــورد وج م
ــده نشــده اســت.  ــه دی ــف جامع ــکان در اقشــار مختل ــه م ب
ــی هســتند  ــه مســافت ها طوالن ــزرگ ک ــهرهای ب ــا در ش ام
ــد و حتــی  فعالیت هــا در همســایگی اهمیــت بیشــتری دارن
ــه  ــتگی ب ــس دلبس ــعه ح ــوع توس ــر ن ــی ب ــا گاه فعالیت ه

.)Hidalgo & Hernandez, 2001( ــد ــکان مؤثرن م
بــه طــور کلــی در کشــور مــا معمــاری درون گــرا در مناطــق 
مرکــزی، عناصــر تزیینــی، پایــداری در وجــوه مختلــف 
محیطــی، اقلیمــی، اجتماعــی، عملکــردی و ... باعــث شــده 
ــاری  ــای معم ــوان روح و معن ــه عن ــا ب ــه حیاط ه ــت ک اس
ــنتی را  ــاری س ــد معم ــا کالب ــا تنه ــوند و بن ــمرده ش برش
ــر  ــی ب ــه قیاس ــک مطالع ــر 2(. در ی ــد )تصوی ــکیل ده تش
ــتر  ــل در دو بس ــزد و اردبی ــزی در ی ــای مرک روی حیاط ه
اقلیمــی کامــًا متفــاوت در معمــاری ســنتی ایــران مشــخص 
ــبات  ــی، تناس ــخگویی اقلیم ــا، پاس ــش جغرافی ــه نق ــد ک ش
حیاط هــا نســبت بــه کل خانــه، وجــود درختــان و آب 
ــر،  ــای تجدیدناپذی ــتفاده از انرژی ه ــل اس ــاط، حداق در حی
ایجــاد آســایش و فضاهــای خوشــایند و کمتریــن آســیب بــه 
محیــط پیرامونــی و محیــط طبیعــی ســاخته شــده از جملــه 

تصویر 1 : خانه غفوری، مشهد. مأخذ: داورپناه، 1394.
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تصویر2 : نقشــه برخی از خانه های شیراز. مأخذ : عبداهلل زاده و ارژمند، 1391.

ــا  ــد. حیاط ه ــم بوده ان ــر دو اقلی ــترک در ه ــای مش فاکتوره
 Shah Mohammadi &( مدل هایــی طراحی شــده هســتند
ــاختار  ــرد و س ــنتی، عملک ــای س Sharghi, 2015(. در خانه ه

کالبــدی بنــا بــر اســاس معنــای نهفتــه در معمــاری، 
مســائل زیســت محیطی و نــوع فعالیت هــای روزانــه یــا 
 Sheybani( ــی شــکل می گرفــت ســبک زندگــی مــردم محل
Poursoleiman Amiri, 2016 &(؛ )جــدول 1(، )تصویــر 3(. 

ــه  ــی شــکل گرفت ــا زندگــی ایران ــاط ب ــی در ارتب ــه ایران خان
و بــر اســاس ســطح زندگــی در فضاهــای خانــه منجــر 

ــت  ــده اس ــا ش ــرزندگی در فض ــوم س ــکل گیری مفه ــه ش ب
ــر 4(.  )تصوی

مــکان،  بــه  تعلــق  حــس  ایجــاد  جهــت  نتیجــه  در 
اجتماع پذیــری فضــا و حــس حضــور در مــکان اهمیــت 
دارد. نقــش فرهنــگ، فعالیت هــا و رفتارهــای انســانی در 
شــکل گیری ارگانیســم ســاختاری محیــط و خلــق ایــن 
حــس انکارناپذیــر اســت. مــردم بــا فرهنگ هــای مختلــف در 
ــای  ــرده و کیفیت ه ــی ک ــف زندگ ــی مختل ــای حس جهان ه
 .)Hall, 1990( می کننــد  تجربــه  را  متفاوتــی  محیطــی 
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Poursoleiman Amiri & Khakpour, 2012 : جدول 1. نحوه پاســخگویی معماری بومی به کالبد، عملکرد و معنا در مســکن سنتی. مأخذ
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Fereidounzadeh, 2014 :تصویر 3 : خانه های اردبیل. مأخذ
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ــه  ــی در مواجه ــاری متفاوت ــات رفت ــردم ارتباط ــه م در نتیج
ــا ذهنــی  ــه تــداوم فیزیکــی ی ــد کــه منجــر ب ــا مــکان دارن ب
ــکان  ــن عناصــر م ــر ای ــاوه  ب ــود. ع ــکان می ش حضــور در م
ــه  ــم را ب ــانه ها و مفاهی ــا، نش ــا، کده ــه ای از معناه مجموع
مــکان تســری می دهنــد. از طرفــی ادراکات، تجــارب و 
ــه  ــد. ب ــکان مؤثرن ــر ایجــاد حــس م ــز ب ــردی نی خاطــرات ف
بیــان دیگــر ارتباطــی ذهنــی میــان انســان و مــکان وجــود 
 Alexander,( ــام نامیــد ــوان آن را کیفیــت بی ن دارد کــه می ت
ــداوم،  ــس ت ــون ح ــی همچ ــا عناوین ــت ب ــن کیفی 1979(. ای

ــرده  ــام ب ــز ن ــت نی ــی و الف ــس راحت ــاع و ح ــس اجتم ح
شــده اســت )Heidegger, 2008(. بــر ایــن اســاس مــکان بایــد 
شــامل نشــانه ها و دارای هویــت بــوده و همچنیــن ذهنیتــی 
را بــه وجــود آورد کــه موجــد حــس مــکان باشــد )شــکل 5(.

نتایج و بحث
انســان ها بــه صــورت ذاتــی بــا مــکان پیونــد اجتماعــی دارند. 

ــر از نظــر دور نگــه داشــتن نیازهــای  ــا در دهه هــای اخی ام
ذهنــی و کیفــی اســتفاده کنندگان و نــگاه صــرف اقتصــادی 
و تأکیــد بــر ویژگی هــای کالبــدی مســکن، موجــب کاهــش 
ــان ها  ــات انس ــرف خصوصی ــوان مع ــه عن ــکن ب ــر مس تأثی
ــا اینکــه امــروزه یکــی از مســائل کم اهمیــت  شــده اســت. ب
ــر  ــژه تأثی ــه وی ــی ب ــائل کیف ــکن مس ــزی مس در برنامه ری
ــکل گیری  ــه ش ــر ب ــه منج ــت ک ــی اس ــای فرهنگ ارزش ه
ــد،  ــداهلل زاده و ارژمن ــت )عب ــده اس ــنا ش ــاری ای ناآش معم
1391(؛ امــا در خانه هــای ســنتی، توجهــی همزمــان و 
ــی  ــبک زندگ ــاختمان و س ــرم س ــکل و ف ــه ش ــگ ب هماهن
ــی  ــه ارتباط ــد ک ــب می ش ــر موج ــن ام ــت. ای ــده اس می ش
ــی،  ــه ایران ــته خان ــزای برجس ــر اج ــی و دیگ ــان زندگ می
انعطاف پذیــری  اجتماعــی،  زندگــی  طبیعــت،  همچــون 
فضایــی، همســایگان، زیبایی شــناختی و حــس تعلــق برقــرار 

شــود )همــان(.
بــر اســاس مطالــب پیش گفتــه، در معمــاری ســنتی، معنــای 

شکل 5 : پارادایم حس مکان. مأخذ : نگارندگان. 

تصویر 4 : خانه ویایی معاصر در بابل. عکس : زهرا پورســلیمان امیری، 1396.
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ــات،  ــاس ذهنی ــر اس ــاکنین و ب ــایش س ــت آس ــا، جه فضاه
نیازهــای فــردی و اجتماعــی و ارتبــاط میــان کالبــد فیزیکــی 
ــی  ــرز ارتباط ــوان م ــه عن ــر ب ــط، و منظ ــاختمان و محی س
ــن  ــر ای ــهری معاص ــای ش ــا در بافت ه ــت؛ ام ــکل می گرف ش
ــده اند. در  ــن ش ــادی جایگزی ــبات اقتص ــا مناس ــا ب ارزش ه
ــق در فضاهــای شــهری و  نتیجــه، جهــت ایجــاد حــس تعل
ــر  ــگ، در نظ ــظ فرهن ــر، حف ــکونی معاص ــای مس مجتمع ه
گرفتــن ســبک زندگــی معاصــر و لحــاظ داشــتن نیازهــای 
اجتماعــی و فــردی و وضعیت هــای اجتماعی-اقتصــادی، 
بیــش از پیــش اهمیــت دارد. بــر اســاس تحقیقــات بــه عمــل 
ــن  ــردی کم اهمیت تری ــر عملک ــه عناص ــن زمین ــده در ای آم
عناصــر در ارزیابــی ســطح رضایت منــدی ســاکنین محســوب 
ــه  ــف ب ــر نتیجــه رویکردهــای مختل ــن ام می شــدند، کــه ای
نحــوه اســتفاده از فضاهاســت. از طرفــی ابعــاد حــس مــکان 
ــا  می توانــد آن دســته از اســتفاده کنندگانی را کــه خــود را ب
مــکان خــود تعبیــر و معرفــی می کننــد و ترجیــح می دهنــد 
ــرار  ــی خــاص ادامــه دهنــد را هــدف ق ــه زندگــی در مکان ب
ــف  ــای مختل ــن گروه ه ــارکت در بی ــای مش ــد؛ الگوه می ده
ــا ســالمندان و کــودکان متفــاوت  ســاکنین از بزرگســاالن ت
ــاری و  ــارکت رفت ــق، مش ــتگی، تعل ــانگان وابس ــت. نش اس
ــا هــم مرتبــط  ــه نحــوی ب ارتبــاط احساســی، ســاکنین را ب
ــدن و ادامــه زیســت در مــکان  ــه مان ــل ب می کنــد کــه تمای

.)Pretty, 2003( ــد دارن
از آن روی کــه حــذف آپارتمان هــا و مجموعه هــای مســکونی 
از زندگــی مــدرن امکان پذیــر نیســت؛ لــذا در نظــر گرفتــن 
اهمیــت نیازهــا و ملزومــات زندگــی مــدرن نقشــی اساســی 
ــان  ــاز می ــای ب ــده دارد. فضاه ــکن آین ــزی مس در برنامه ری
ســاختمان های مســکونی بســتری بــرای ارتبــاط میــان 
ــی زاده، 1390(.  ــر و قاض ــت )بهزادف ــت اس ــان و طبیع انس
ــی  ــای بینابین ــوان فضاه ــه عن ــا ب ــه، حیاط ه ــن زمین در ای
ــای  ــم در فعالیت ه ــای ســنتی، نقشــی مه ــل در خانه ه اصی
ــاط  ــی، ارتب ــه عبارت ــته اند. ب ــنتی داش ــای س ــه خانه ه روزان
میــان انســان-محیط، چــه میــان ســاختمان های یــک 
ــی و گــذر  ــان فضاهــای داخل ــا می ــه ســکونتگاهی ی مجموع

ــق  ــای ســنتی از طری ــراف، در خانه ه ــاختمان های اط ــا س ی
حیاط هــا امکان پذیــر می شــده اســت. امــا در بناهــای 
معاصــر در نتیجــه تراکــم جمعیــت و کاهــش ســرانه 
زمیــن، ایــن عناصــر حیاتــی ناپدیــد شــدند. امــروزه اغلــب 
ــکیل  ــهری تش ــای ش ــهری را حیاط ه ــر ش ــای منظ بخش ه
فضاهــای  ایــن  روزانــه  فعالیت هــای  فــرم  و  می دهنــد 
ــا  عملکــردی بــه دیگــر عملکردهــا در فضاهایــی متفــاوت، ب
ــه،  ــت. در نتیج ــه اس ــر یافت ــی تغیی ــرانه فضای ــن س کم تری
ارتبــاط میــان انســان و محیــط نیــز دگرگــون شــده اســت.

در ســطور ایــن مقالــه و بــر اســاس رویکــرد تحلیلــی، 
ــه  ــا، ب ــه حیاط ه ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــدگان ب نگارن
دلیــل پوشــش دادن عناصــر معمــاری تزیینــی، وجــود 
ــر  ــا و عناص ــا، بوه ــتفاده از رنگ ه ــی، اس ــم و هماهنگ نظ
طبیعــی )آب، خــاک و درختــان(، وقایــع خاطره انگیــز، 
ــرد  ــکل و عملک ــی در ش ــی، درونگرای ــای اجتماع ویژگی ه
و برونگرایــی در معنــا و مفهــوم، حیاط هــا بــه عنــوان 
جهت گیــری،  نقــش  کــه  اقلیمــی  خــرده  معرف هــای 
ــف  ــوه مختل ــردش، وج ــه گ ــن زاوی ــترش پذیری، تعیی گس
ــرژی و  ــرف ان ــی در مص ــردی، صرفه جوی ــدی و عملک کالب
ــا،  ــی )دیواره ــد فیزیک ــاز و بســته، کالب ــای ب نســبت فضاه
در  ارزشــمندی  ویژگی هــای  همــه  و  همــه  بازشــوها(، 
ــوب  ــر محس ــکونی معاص ــای مس ــاخت بناه ــی و س طراح
میــان  ارتبــاط  موجــد  می تواننــد  می شــوند. حیاط هــا 
ــه  ــن عناصــر ب ــرا ای ــی باشــند. زی ــط پیرامون انســان و محی
ــه  ــر منطق ــق در ه ــکان و حــس تعل ــده حــس م وجودآورن
ــی کــه در پارک هــای شــهری  اقلیمــی هســتند، فعالیت های
بــا محدودیــت مواجــه هســتند در مقایســه بــا فعالیت هایــی 
ــت،  ــکل می گرف ــنتی ش ــای س ــای خانه ه ــه در حیاط ه ک
قابــل تأمــل اســت. همچنیــن اســت ســطح اجتماع پذیــری 
حیاط هــای جمعــی در شــهرها و پارک هــا کــه در مقایســه 
بــا حیاط هــای ســنتی پایین تــر اســت. در نهایــت، در 
لحــاظ  بافــت شــهری و مســکن شــهرها  برنامه ریــزی 
داشــتن نیازهــا و ملزومــات انســان معاصــر در کنــار حفــظ 
اجــزای معنایــی مســکن ســنتی بــرای برنامه ریــزی مســکن 
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جســتار

عناصــر  برخــی  ســنتی،  خانه هــای  در  جمع بنــدی| 
ــم  ــی مه ــا، نقش ــون حیاط ه ــی همچ ــردی و فیزیک عملک
ــن  ــه ای ــرای ســاکنین داشــتند. ب ــکان ب در ایجــاد حــس م
ــه ایجــاد حــس  صــورت کــه ایــن عناصــر حیاتــی منجــر ب
ــا  ــل ب ــه، تعام ــای روزان ــکان از ورای فعالیت ه ــه م ــق ب تعل
ــی  ــای داخل ــان فضاه ــاط می ــی، و ایجــاد ارتب فضــای بیرون
ــه طــور کلــی حیاط هــا، ارتبــاط میــان انســان  می شــدند. ب
و محیــط و میــان ســاختمان ها و فضاهــای اطــراف را 
فراهــم می کننــد. ارتبــاط بــا طبیعــت و بهره منــدی از 
عناصــر طبیعــی، فضاهــای داخلــی ســاختمان، هماهنگــی بــا 
ــی  ــر زندگ ــه ب ــنتی )ک ــای س ــی خانه ه ــکل گیری فضای ش
ایرانــی در گذشــته تأکیــد دارد(، وجــود فضاهــای متنــوع که 
منعطــف هســتند، توجــه بــه زیباشناســی و زیبایــی بــه طــور 
کلــی و در اجــزای خانــه، فضاهــای متناســب کــه بــر اســاس 
ســبک زندگــی جمعــی و گروهــی در عیــن تأمیــن خلــوت 
ــه اســت. یکــی از ویژگی هــای  ــرای ســاکنین شــکل گرفت ب
ــا طبیعــت اســت. ایــن ویژگی هــا  ــی ارتبــاط ب زندگــی ایران
موجــب ارتقــای ســطح گفتمــان میــان فضاهــای داخلــی و 

بیرونــی می شــود.
ــه  ــط ب ــان انســان و محی ــاط می ــنتی، ارتب ــای س در خانه ه
ــه زندگــی  ــوده اســت کــه هــر فــرد می توانســت ب نحــوی ب
ــالت در  ــاس کس ــدون احس ــی ب ــان طوالن ــدت زم ــرای م ب
ــوران،  مــکان ادامــه دهــد. تغییــرات فصلــی، گیاهــان و جان
تهویــه و کــوران مناســب هــوا، رایحه هــا، رنگ هــا، نورهــا و 
ارتبــاط بــا فضاهــای بیرونــی از طریــق بازشــوها؛ وجــود همه 
ــه وجــود  ــکان را ب ــار یکدیگــر حــس م ــل در کن ــن عوام ای

ــزی  ــه برنامه ری ــت ک ــن اس ــه، ممک ــن رابط ــی آورد. در ای م
ــد، در  ــوع باش ــاختارهای متن ــی از س ــده تلفیق ــکن آین مس
ــی،  ــف محل ــای مختل ــی از ظرفیت ه ــا ترکیب ــت واحده نهای
ــانی  ــای انس ــر نیازه ــی ب ــدی و مبتن ــب کالب ــرم مناس ف
و محیطــی باشــند. جهــت دســتیابی بــه ایــن هــدف، 
شاخص ســازی کالبــد فیزیکــی بنــا بــر مبنــای ســه فاکتــور 
اساســی کــه بــه وجــود آورنــده حــس مــکان در همســایگی 
ــن ســه  ــای مســکونی هســتند ضــروری اســت؛ ای و واحده

ــر اســت: فاکتــور شــامل مــوارد زی
• خلــق و جریــان ارتباطــات میــان انســان و محیــط، کــه از 
طریــق طراحــی روش هــا و تکنیک هــای ســاخت و جزئیــات 
ــرای  ــت ب ــتر باف ــن بس ــر گرفت ــار در نظ ــاری در کن معم

ــود. ــر می ش ــانی میس ــه انس ــه جامع ــکل دهی ب ش
• تجربــه زیســتن و حضــور در فضــا، فعالیت هــای روزانــه و 
ــدد؛ در  ــوع می پیون ــه وق ــکان ب ــه در م ــی ک ــع اجتماع وقای
ــا خاطــرات جمعــی در مــکان و  نتیجــه ارتبــاط مســتقیم ب

ــت. ــی اس ــای اجتماع ــر فعالیت ه تأثی
• طراحــان بایــد فضــا را بــر اســاس مفاهیــم حســی 
اســتفاده کنندگان شــکل دهنــد، بــه ایــن ترتیــب، الگوهــا و 
روش هــای ســاخِت در دســترس ممکــن اســت تک بعــدی، 
ــه حــواس و  ــا کمبــود توجــه ب کالبــدی محــض و مواجــه ب
ــه نیازهــای  ــه پاســخگویی ب ــه نظــر آمــده و قــادر ب معنــا ب
ــن  ــا ای ــد. ب ــد تغییرن ــه نیازمن ــند، در نتیج ــر نباش معاص
ــان  ــی و موضوعــی مناســبی می ــاط معنای حســاب اگــر ارتب
ــی  ــد معنای ــن فراین ــد، ای ــود نیای ــه وج ــکان ب ــان و م انس

ــود. ــد ب ــن نخواه ممک

قدردانی 

 نگارندگان از زهره کشاورز خمسه و سمیه رحیمی برای کمک های بی دریغشان در طی مراحل تحقیق قدردانی می نمایند. همچنین از علی خوش مهری و الهام ریحانی برای
.همکاری در مسیر تحقیق کمال تشکر را دارند
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نقش محیط طبیعی در ایجاد حس مکان در واحدهای مسکونی شهری
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