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چکیــده | حیاطهــا بــه عنــوان فضاهــای اصلــی در خانههــای ســنتی موجــد
حــس مــکان بــرای ســاکنین هســتند .ایــن فضاهــای بینابینــی نقــش مهمــی در
فعالیتهــای روزانــه داشــته و ارتبــاط انســان -محیــط را در خانههــای ســنتی
(چــه میــان ســاختمانهای مجموعــه مســکونی یــا بیــن فضاهــای داخلــی و
ســاختمانهای همجــوار) برقــرار میکردنــد .امــا در بناهــای معاصــر در نتیجــه
تراکــم جمعیــت و کاهــش ســرانه زمیــن ،ایــن عنصــر حیاتــی ناپدیــد شــد و
فعالیتهــای روزانــه در ایــن فضــای عملکــردی بــه دیگــر عملکردهــای مشــابه
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
ســاخت آپارتمانهــا و مجموعههــای مســکونی در جوامــع معاصــر ،هــدف ایــن
مقالــه یافتــن ارتبــاط گمشــده میــان انســان و محیــط و جایگزینــی حیاطهــای
ســنتی بــا گزینــه عملکــردی و رفتــاری مناســب در مســکن معاصــر اســت .تئوری
تحقیــق بــر پایــه گفتمــان میــان فضاهــای داخلــی و بیرونــی در حیاطهــای
ســنتی ایــران ،بــر ایــن امــر تصریــح میکنــد کــه ایجــاد حــس مــکان موجــب
رضایتمنــدی ســاکنین و عاملــی کیفــی در برنامهریــزی مســکن آینــده اســت.

واژگان کلیدی | حس مکان ،ارتباط انسان-محیط ،حیاطها ،گفتمان میان فضای
داخلی و بیرونی.
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مقدمــه | براســاس منابــع مرتبــط بــا موضــوع ،حــس
تعلــق بــه مــکان میتوانــد منجــر بــه حــس رضایــت از
مــکان شــود .ایــن احساســات بــه مفاهیــم دیگــری همچــون
حــس مــکان و معنــای مــکان وابســته اســت کــه مرتبــط
بــا فرایندهــای ارتباطــی میــان مشــارکت اجتماعــی افــراد و
عناصــر فیزیکــی اســت ،کــه فاکتورهایــی مؤثــر در رضایــت
از مــکان محســوب میشــوند .در برخــی منابــع ســاختار
اجتماعــی معنــای مــکان مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد؛
کــه ارتباطدهنــده تجــارب جمعــی بــا خانــواده و دوســتان
اســت ( .)Kyle & Chick, 2007در جوامــع اولیــه ایــن حــس
بــرای هــر یــک از افــراد ،منجــر بــه حــس تعلــق بــه مــکان
میشــد .تحقیقــات در زمینــه مفهــوم حــس مــکان در کنــار
عناصــر زندگــی مــدرن ثابــت میکنــد کــه ایــن فاکتــور بــه
عنــوان مفهومــی مرتبــط بــا دلبســتگی بــه مــکان میتوانــد
منجــر بــه تجربــه حضــور در مــکان شــود کــه شــکلدهنده
حــس مــکان اســت (شــکل .)1
در خانههــای معاصــر ،تراکــم جمعیــت ،تغییــرات در
ســرانه زمیــن ،روابــط فضایــی و ســاختاری ،تغییــرات در
فعالیتهــای روزانــه و ســبک زندگــی منجــر بــه تغییراتــی
در ریختشناســی و معنــای مســکن شــده اســت .خانههــای
معاصــر بــه شــکل آپارتمانهــا و مجموعههــای مســکونی
طراحــی میشــوند؛ نیازهــای زندگــی مــدرن ،طراحــان را
بــه حــذف فیزیکــی یــا معنایــی برخــی عناصــر اجتماعــی در
مســکن ،همچــون حیاطهــا ســوق داده اســت (شــکل  ،)2در
حالــی کــه انســان ســنتی در خان ـهای مجتمــع میزیســت
و حــس اجتمــاع در او پررنگتــر بــود .در نتیجــه فــرم
فضایــی خانــه موجــب افزایــش حــس تعلــق بــه مــکان و
ایــن مســئله باعــث ایجــاد حــس مــکان از ورای تعامــات
اجتماعــی میشــد .امــا امــروزه تغییــرات در نــوع روابــط
میــان انســان -محیــط موجــب کاهــش حــس تعلــق بــه
مــکان ،تغییــرات در فــرم فضایــی ،عــدم تطابــق بــا نیازهــا،
تکــرار و کمبــود وقایــع خاطرهانگیــز ،تخریــب اعتبــار
فضایــی و در نتیجــه ایجــاد فرمهایــی از معمــاری ســبز و
اکولوژیــک شــده اســت؛ در ایــن میــان حیاطهــای شــهری
جایگزیــن حیاطهــای ســنتی شــدهاند تــا ایــن فاصلــه را از
میــان بردارنــد.
بــر اســاس مطالــب پیشگفتــه ،نگارنــدگان بــه دنبــال
اســتخراج الگوهــای رفتــاری و ارتباطــی حیاطهــا در

خانههــای ســنتی هســتند ،تــا بــه یــک الگــوی طراحــی
منطقــی بــرای مســکن معاصــر و آینــده دســت یابنــد .در
ایــن راه ،همــواره بــر اهمیــت نیازهــا و ملزومــات زندگــی
مــدرن صحــه گذاشــته شــده اســت .نمیتــوان آپارتمانهــا
و مجموعههــای مســکونی را از زندگــی مــدرن حــذف کــرد؛
امــا ســؤال ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان حــس گمشــده
تعلــق بــه مــکان را بــرای ســاکنین ،همســایگان و واحدهــای
مســکونی دوبــاره زنــده ســاخت .همانگونــه کــه در منابــع
قابــل دســترس در دوره معاصــر اشــاره شــد ،بیشــتر روی
موضــوع زندگــی شــهری و نقــش حیاطهــای شــهری در
ایجــاد حــس تعلــق بــه محیــط شــهری مطالعــه شــده اســت،
در نتیجــه ،ایــن مقالــه بــه مطالعــه واحدهــای مســکونی بــه
عنــوان مأمــن غایــی زندگــی انســانها بــر روی زمیــن
میپــردازد.

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
اجتماعــی ،وقایــع روزمــره عمومــی و شــبکههای ارتبــاط
جمعــی ،بــا معانــی و مفاهیــم مرتبــط بــا مــکان و ارتبــاط آن
از منظــر اجتماعــی مرتبــط اســت ( .)kyle, 2004گروههــای
اجتماعــی ســهمی در حفــظ ارتباطــات خــود جهــت حفــظ
ارتبــاط بــا مــکان دارنــد .امــا بناهــا و مؤسســات شــهری
مقصــد غایــی یــا محصــول نهایــی یــا حتــی کدهــای
ســاختاری ســاده محســوب نمیشــوند ،بلکــه نمادهایــی
هســتند کــه بــه صــورت هدفمنــد در روابطــی کــه مــردم
بــا آنهــا دارنــد ،تعریــف میشــوند .آنهــا نماینــده تاریــخ،
روابــط و اهــداف جــاری و بــه وجــود آورنــده حــس مــکان
و مشــارکت هســتند و بــا کلمــات نمــود مییابنــد نــه بــا
اعــداد .اینهــا فاکتورهایــی کیفــی محســوب میشــوند .در
نتیجــه هرچــه دامنــه وســیعتری از فضــا را پوشــش دهنــد
ریشــههای عمیقتــری در مــکان میگســترند (Mazumdar
.)et al, 2000
از ایــن رو بــرای خلــق حــس مــکان در محدودههــای
ســنتی ،مکانهایــی خوشــایند شــکل میگرفــت کــه بــه
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راحتــی قــادر بــه ایجــاد و حفــظ ارتبــاط میــان انســان
و محیــط بــود .امــا در بافتهــای مســکونی معاصــر
شــکلگیری همســایگان و واحدهــای مســکونی براســاس
صرفــه اقتصــادی ناشــی از ســرانه زمیــن یــا ســرمایه یــا
بــر اســاس جهتگیــری گــذر شــکل گرفتــه اســت .ایــن
خانههــای ردیفــی بــر اســاس طــرح جامــع بــا فرمهــا و
الگوهــای محــدود طراحــی شــدهاند .لــذا ،در ســایتهای
معاصــر ،جداســازی واحدهــای مســکونی تنهــا شــامل ابعــاد
فیزیکــی و اقتصــادی بــوده و وجــوه معنایــی محوطــه از نظــر
دور میمانــده اســت .در نتیجــه عناصــر منحصربهفــردی
کــه موجــب تشــخیص خانههــا یــا همجواریهــا از یکدیگــر
میشــوند دیگــر وجــود ندارنــد .بــه بیــان دیگــر ،بــه دلیــل
تکــرر و کمبــود نشــانههای نمادیــن در بافتهــای معاصــر،
انســان مــدرن تــا حــدودی حــس کســالت و عــدم تعلــق بــه
مــکان را خواهــد داشــت.
از طرفــی در ایــران تعریــف مســکن اجتماعــی شــامل
واحدهایــی بــا مســاحت  50تــا  70مترمربــع ،بــا انبوهســازی
بــرای قشــر کمدرآمــد جامعــه اســت .ایــن رویکــرد از
ســال  1373تــا  1377شمســی در ایــران از طــرف بخــش
خصوصــی نمــود یافــت .ایــن دیــدگاه منجــر بــه تغییــرات
ســریع اقتصــادی و اجتماعــی و تحوالتــی در بافــت اجتماعــی
و فرهنگــی ،تمایــل بــه مصــرف ،رفــاه و هــر فرمــی از مواهــب
توســعه شــد .متغیرهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
تأثیــر شــگرفی در ایــن مســیر داشــتند (ابراهیمــی)1391 ،؛
بــه بیــان دیگــر امــروزه محیطهــای مصنــوع بــه ســادگی
قابــل تغییــر و در نتیجــه کمتــر واجــد معنــا هســتند .امــا در
بافتهــای ســنتی ،بــا اینکــه کل بافت و همســایگان همســان
بــه نظــر میرســیدند ،امــا در اجــزا و عناصــر متفــاوت
بودنــد؛ بــه ایــن ترتیــب ،تغییــرات کوچــک در شــکل ،فــرم،
تناســبات ،مقیــاس ،رنــگ ،مصالــح ،نــوع ارتبــاط میــان
انســان -محیــط و جزئیــات موجــب تفاوتهــای اساســی در
بناهــای ســنتی میشــد .امــا در دهههــای معاصــر در اثــر
تغییراتــی در نیازهــای انســان معاصــر و در نتیجــه تغییــرات
فرهنگــی ،نــوع و نحــوه ارتباطــات میــان انســان ،محیــط و
مــکان تغییــر یافتــه اســت (شــکل .)3

روششناسی

در مقالــه حاضــر رویکــرد تحقیــق شــامل شــناخت

پدیدارشناســانه ،روش بررســی موضوعــی روش توصیفــی،
بــا اســتفاده از ابــزار گــردآوری اطالعــات از قبیــل مطالعــه
کتابخانـهای ،تکنیــک عکســبرداری از موضوع ،روش اســنادی
و اســتفاده از مــدارک مرتبــط بــا موضــوع در منابــع تحــت
وب اســت .نگارنــدگان بــه دنبــال دســتیابی بــه الگوهــای
ارتباطــی و رفتــاری حیاطهــا و مقایســه آن در خانههــای
ســنتی و مــدرن بــوده ،و پــس از آن از طریــق روش تحلیــل
محتــوا بــه الگویــی منطقــی بــرای طراحــی حیاطهــای
ســنتی متناســب بــرای مســاکن آینــده خواهنــد پرداخــت.
در ایــن ارتبــاط ،اهمیــت نیازهــا و ملزومــات زندگــی مــدرن
همــواره مــد نظــر بــوده اســت.

مرور ادبیات

رویکــرد پدیدارشناســانه قــادر بــه ایجــاد محیطهــای
معنــادار بــوده و حــس مــکان ،روح مــکان و معنــای مــکان را
تقویــت میکنــد ،کــه از جملــه فاکتورهــای اساســی بــرای
شــکلدهی بــه مــکان اســت .مــکان فضایــی اســت کــه
انســانها را از طریــق در نظــر گرفتــن نــوع و ریختشناســی
مــکان از خــود آگاه میکنــد .در ایــن ارتبــاط ،شــولتز بــر
ارتبــاط میــان مفهــوم مــکان و تصویــر ذهنــی تأکیــد دارد .از
دیــدگاه وی شکلشناســی مــکان از طریــق چهــار فاکتــور
صــورت میگیــرد :وضعیــت روحــی ،ادراک و دریافــت،
گفتمانــو بــودن بــا دیگــران .شکلشناســی بــر بــودن بــا
دیگــران ،یــا بــه صــورت مســتقل بــا مصنوعــات ســاخت
بشــر تأکیــد دارد .ریختشناســی فاکتورهــای فضــا شــامل
گفتمــان میــان فضاهــای داخلــی و خارجــی ،تمرکزگرایــی
و بازشــوهای فضایــی ،مرزهــا و حــدود فضــا و ویژگیهــای
شــاخصی شــامل ادراک و حرکــت در فضــا را شــامل میشــود
(پورمنــد ،محمودینــژاد و رنجآزمــای آذری.)1389 ،
هایدگــر در کتــاب «ســکونت ،ســاختمان ،تفکــر» ،بــر ارتباط
میــان آنچــه مــا درک میکنیــم و ســکونت در کســب هویــت
اشــاره میکنــد .تحــت تأثیــر هایدگــر ،نوربــرگ شــولتز هــم
بــاز بــودن بــه روی محیــط را یکــی از ویژگیهــای مــکان
و روح مــکان میخوانــد .او بــه برخــی از ویژگیهــای
کالبــدی همچــون ادراک و حــس مــکان ،گســتردگی مــکان،
درجــه بــاز و بســته بــودن فضــا ،تضــاد ،مقیــاس ،رنــگ،
بــو و تنــوع بصــری اشــاره میکنــد (همــان)؛ (شــکل .)4
لینــچ عناصــر شــهری را بــه کاراکترهایــی از جملــه راه ،لبــه،
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شــکل  : 3نقشهای مختلف حیاطها در مساکن سنتی .مأخذ  :نگارندگان.
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زمستان 1396

نقش محیط طبیعی در ایجاد حس مکان در واحدهای مسکونی شهری

مســیر ،نشــانه و گــره ،تقســیمبندی میکنــد کــه در ایجــاد
مکانهــای خاطرهانگیــز مؤثــر بــوده و موجــب ایجــاد
هویــت و دیســیپلین بصــری میشــود.
پدیــده دلبســتگی بــه مــکان ،یــک مفهــوم کامـ ً
ا تعاملــی در
فضاســت .جهــان امــروز ،هــر روز بیشــتر و بیشــتر المــکان
میشــود ( ،)Kunstler, 1993اگــر ارتبــاط غیرمســتقیم وجــود
نداشــته باشــد ایــن دلبســتگی براســاس ارتبــاط میــان وقایع
در فضــا و همچنیــن مــدت زمــان زیســتن در فضــا صــورت
میگیــرد .فضاهــای فعــال بــه مــکان تبدیــل میشــوند ،در
نتیجــه شهرنشــینی اصلیتریــن فاکتــور بــرای تبدیــل فضــا
بــه مــکان اســت (پورمنــد ،محمودینــژاد و رنجآزمــای
آذری .)1389 ،ادراکات انســانی از موقعیتهــای فضایــی،
شــکلدهنده نقــش ایــن ادراکات در تعامــات روزمــره
هســتند ( .)Milligan, 1998مفهــوم مــکان میتوانــد از
طریــق ابعــاد کالبــدی و معنایــی مــورد بازبینــی قــرار گیــرد.
از لحــاظ کالبــدی ،مــکان بــه معنــای محــدوده و بخشــی
از فضاســت ،امــا معنــای مــکان بــا خلــق نقــاط مکــث و
اتفاقاتــی کــه در فضــا بــه وجــود میآیــد ،تعبیــر میشــود؛
کــه نتیجــه آن ،خاطــرات پرمعنــا از تجربــه زیســتن در
مــکان اســت .در ایــن تعریــف مــکان ،نظامــی میــان دو فــرد
یــا جامعــه اســت کــه تمــام اعضــای آن بــا یکدیگــر بــوده
و بنابرایــن یــک واقعــه مشــترک را تجربــه میکننــد .ایــن
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
میشــود .حــس مــکان فراینــدی پویــا و مفهومــی ریش ـهای
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 ویژگیهــای روانــی متفاوتــی
دارنــد ( .)Kyle & Chick, 2007هویــت مــکان از واژه حــس
مــکان بــرای توصیــف مجموعــهای از ویژگیهــای معنایــی
مرتبــط بــا بافتهــای فضایــی مختلــف بهــره میجویــد.
همانطــور کــه ِهــی ( )Hayدر ســال  1998نشــان داد کــه
حــس مــکان واژهای مبســوطتر از دلبســتگی بــه مــکان و
دیگــر واژههــای تخصصــی (هویــت مــکان یــا وابســتگی بــه
مــکان) اســت ،ایــن مفهــوم رابطــه مســتحکمتری بــا مــکان
داشــته و نشــاندهنده اهمیــت اجتماعپذیــری و خاطــرات
تاریخــی در مــکان اســت.

مطالعــات نشــان میدهــد در مفهــوم مــکان ،ویژگیهــای
کالبــدی اهمیــت کمتــری دارنــد .در حالــی کــه بــه صــورت
مســتقیم وابســته بــه منابــع مختلــف مفهومــی در مــکان
هســتند و کمتــر جنبــه جغرافیایــی داشــته و بیانکننــده
ویژگیهــای بافــت و کالبــد هســتند .ایــن ویژگیهــای
جــاری ،متغیــر و پویــا هســتند« .حــس مــکان» (Hay,
« ،)1998هویــت مکانــی» (« ،)Kyle et al., 2004وابســتگی بــه
مــکان» (« ،)Ibidریشـهای بــودن مــکان» ( )Ibidو «بــودن در
مــکان» ( Relph, 1976بــه نقــل از  ،)Kyle et al., 2004همــه
وجــوه مختلــف دلبســتگی بــه مــکان هســتند .بــه عبارتــی
«مکان=فضــا +معنــا» (Relph, 1976: 29؛ بــه نقــل از Kyle et
 .)al, 2004بــه بیــان دیگــر «مکانهــا از طریــق چیدمــان،
منظــر ،تجربــه شــخصی ،مراقبــت و دلتنگــی بــرای خانــه و
بافــت مکانــی تعریــف میشــوند»ِ .رلــف ســه بُعــد را بــرای
هویــت مکانــی برمیشــمرد« :ویژگیهــای کالبــدی ثابــت،
فعالیتهــا و معنــا» .مــکان دربرگیرنــده روابــط مــداوم
اســت« :فضاهــا زمانــی کــه مــا آنهــا را بهتــر شــناخته و
ارزشگــذاری میکنیــم بــه مکانهــا بــدل میشــوند»؛
( )Kyle et al., 2004و دلبســتگی بــه مــکان در مــورد
فعالیتهایــی اســت کــه در مــکان صــورت میپذیــرد.
تصویــر هــر فــرد از مــکان منحصــر به خــود اوســت .همچنین
بســته بــه نــوع و ســطح ارتباط بــا مکان (ســطح آگاهــی فرد)
ذهنیــت ویــژهای از مــکان دارد .مکانهــای رمزآلــود ،مکانــی
کــه مربــوط بــه اجــداد مــا میشــود ،مــکان مشــترک و مکان
خصوصــی .اســپاگنولی ،واروتــو و مونتووانــی در ســال 2003
اینگونــه بیــان کردنــد کــه مــکان یــک دســتورالعمل اســت
کــه بــر طبیعــت حضــور ،اجــزای آن و ســاختار آن تمرکــز
دارد کــه مبتنــی بــر اندازهگیــری ســطح حضــور شــخص
در مــکان اســت .ویژگیهــای مــکان شــامل ویژگیهــای
کالبــدی و ویژگیهــای بصــری همچــون درختــان ،گیاهــان،
آب و مسیرهاســت .پدیدههــای احساســی شــامل دیــد و
منظــر ،اصــوات ،معنــا و تأثیــرات آنهــا ،تجــارب ،فعالیتهــا،
نزدیــک بــودن و نــگاه کــردن ،تعامــات اجتماعــی ،حضــور
مردمــی کــه آنهــا را نمیبینیــم ،حــواس فیزیکــی ،نشســتن
روی صندلــی ،ویژگیهــای کالبــدی ،معنــا و تأثیــرات آن و
مشــارکت هســتند .ســن ،مــدت زمــان مالکیــت ،مشــارکت
در فعالیتهــای خالقــه ،روزهایــی کــه در محــل ســپری
شــده ،میــزان توســعه محــدوده و ادراکات مــا از عناصــر
زمستان 1396

شماره 41

51

جســتار

محیطــی همــه و همــه بــر ســطح دلبســتگی بــه مــکان
تأثیرگــذار اســت ( .)Jorgensen & Stedman, 2006در نتیجــه
حــس مــکان محــرک مهمــی برای بازگشــت ســاکنین اســت.
ویلیامــز و اســتوارت پیشــنهاد میکننــد کــه حــس مــکان
ممکــن اســت فاکتــوری مهــم در تجربــه حضــور در مــکان
باشــد« .تومــاس نــاگل» در کتــاب View from Nowhere
در  1986بیــان داشــته اســت کــه حضــور در مــکان و حــس
مــکان اولیــن ویژگیهایــی هســتند کــه یــک فــرد تجربــه
میکنــد ،در حالیکــه نــوع حضــور و هــدف آن عینــی
اســت (.)Turner& Turner,2006
از طرفــی حیاطهــا بــه عنــوان فضاهــای بینابینــی در
خانههــای ســنتی نقشــی اساســی در ایجــاد دلبســتگی بــه
مــکان دارنــد .دلبســتگی بــه مــکان در حیاطهــا از طریــق
ســه ســطح فضایــی خانــه ،همســایگی و شــهر قابــل تعریــف
بــوده و از دو بعــد کالبــدی و اجتماعــی قابــل بررســی اســت
(تصویــر  .)1نتایــج بررسـیها و مطالعــات در منابــع مرتبــط
نشــان میدهــد کــه همســایگی ضعیفتریــن فاکتــور و
دلبســتگی اجتماعــی از دلبســتگی کالبــدی قویتــر اســت؛
و ســطح دلبســتگی بــا ســن و جنســیت متغیــر اســت .زنــان
حــس دلبســتگی بیشــتری بــه مــکان دارنــد .دلبســتگی بــه
مــکان بــا افزایــش ســن افزایــش پیــدا میکنــد؛ در جوانــان

تصویر  : 1خانه غفوری ،مشهد .مأخذ :داورپناه.1394 ،
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دلبســتگی بــه شــهر قویتــر و در کــودکان دلبســتگی بــه
خانــه بیشــتر اســت و در بزرگســاالن تفاوتــی بیــن ایــن دو
مــورد وجــود نــدارد .همچنیــن تفاوتــی میــان دلبســتگی
بــه مــکان در اقشــار مختلــف جامعــه دیــده نشــده اســت.
امــا در شــهرهای بــزرگ کــه مســافتها طوالنــی هســتند
فعالیتهــا در همســایگی اهمیــت بیشــتری دارنــد و حتــی
فعالیتهــا گاهــی بــر نــوع توســعه حــس دلبســتگی بــه
مــکان مؤثرنــد (.)Hidalgo & Hernandez, 2001
بــه طــور کلــی در کشــور مــا معمــاری درونگــرا در مناطــق
مرکــزی ،عناصــر تزیینــی ،پایــداری در وجــوه مختلــف
محیطــی ،اقلیمــی ،اجتماعــی ،عملکــردی و  ...باعــث شــده
اســت کــه حیاطهــا بــه عنــوان روح و معنــای معمــاری
برشــمرده شــوند و بنــا تنهــا کالبــد معمــاری ســنتی را
تشــکیل دهــد (تصویــر  .)2در یــک مطالعــه قیاســی بــر
روی حیاطهــای مرکــزی در یــزد و اردبیــل در دو بســتر
اقلیمــی کامـ ً
ا متفــاوت در معمــاری ســنتی ایــران مشــخص
شــد کــه نقــش جغرافیــا ،پاســخگویی اقلیمــی ،تناســبات
حیاطهــا نســبت بــه کل خانــه ،وجــود درختــان و آب
در حیــاط ،حداقــل اســتفاده از انرژیهــای تجدیدناپذیــر،
ایجــاد آســایش و فضاهــای خوشــایند و کمتریــن آســیب بــه
محیــط پیرامونــی و محیــط طبیعــی ســاخته شــده از جملــه
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تصویر : 2نقشــه برخی از خانههای شیراز .مأخذ  :عبداهللزاده و ارژمند.1391 ،

فاکتورهــای مشــترک در هــر دو اقلیــم بودهانــد .حیاطهــا
مدلهایــی طراحیشــده هســتند (& Shah Mohammadi
 .)Sharghi, 2015در خانههــای ســنتی ،عملکــرد و ســاختار
کالبــدی بنــا بــر اســاس معنــای نهفتــه در معمــاری،
مســائل زیســتمحیطی و نــوع فعالیتهــای روزانــه یــا
ســبک زندگــی مــردم محلــی شــکل میگرفــت (Sheybani
)& Poursoleiman Amiri, 2016؛ (جــدول ( ،)1تصویــر .)3
خانــه ایرانــی در ارتبــاط بــا زندگــی ایرانــی شــکل گرفتــه
و بــر اســاس ســطح زندگــی در فضاهــای خانــه منجــر

بــه شــکلگیری مفهــوم ســرزندگی در فضــا شــده اســت
(تصویــر .)4
در نتیجــه جهــت ایجــاد حــس تعلــق بــه مــکان،
اجتماعپذیــری فضــا و حــس حضــور در مــکان اهمیــت
دارد .نقــش فرهنــگ ،فعالیتهــا و رفتارهــای انســانی در
شــکلگیری ارگانیســم ســاختاری محیــط و خلــق ایــن
حــس انکارناپذیــر اســت .مــردم بــا فرهنگهــای مختلــف در
جهانهــای حســی مختلــف زندگــی کــرده و کیفیتهــای
محیطــی متفاوتــی را تجربــه میکننــد (.)Hall, 1990
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تصویر  : 3خانههای اردبیل .مأخذFereidounzadeh, 2014 :
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تصویر  : 4خانه ویالیی معاصر در بابل .عکس  :زهرا پورســلیمان امیری.1396 ،

شکل  : 5پارادایم حس مکان .مأخذ  :نگارندگان.

در نتیجــه مــردم ارتباطــات رفتــاری متفاوتــی در مواجهــه
بــا مــکان دارنــد کــه منجــر بــه تــداوم فیزیکــی یــا ذهنــی
حضــور در مــکان میشــود .عــاوهبــر ایــن عناصــر مــکان
مجموعــهای از معناهــا ،کدهــا ،نشــانهها و مفاهیــم را بــه
مــکان تســری میدهنــد .از طرفــی ادراکات ،تجــارب و
خاطــرات فــردی نیــز بــر ایجــاد حــس مــکان مؤثرنــد .بــه
بیــان دیگــر ارتباطــی ذهنــی میــان انســان و مــکان وجــود
دارد کــه میتــوان آن را کیفیــت بینــام نامیــد (Alexander,
 .)1979ایــن کیفیــت بــا عناوینــی همچــون حــس تــداوم،
حــس اجتمــاع و حــس راحتــی و الفــت نیــز نــام بــرده
شــده اســت ( .)Heidegger, 2008بــر ایــن اســاس مــکان بایــد
شــامل نشــانهها و دارای هویــت بــوده و همچنیــن ذهنیتــی
را بــه وجــود آورد کــه موجــد حــس مــکان باشــد (شــکل .)5

نتایج و بحث

انســانها بــه صــورت ذاتــی بــا مــکان پیونــد اجتماعــی دارند.
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امــا در دهههــای اخیــر از نظــر دور نگــه داشــتن نیازهــای
ذهنــی و کیفــی اســتفادهکنندگان و نــگاه صــرف اقتصــادی
و تأکیــد بــر ویژگیهــای کالبــدی مســکن ،موجــب کاهــش
تأثیــر مســکن بــه عنــوان معــرف خصوصیــات انســانها
شــده اســت .بــا اینکــه امــروزه یکــی از مســائل کماهمیــت
در برنامهریــزی مســکن مســائل کیفــی بــه ویــژه تأثیــر
ارزشهــای فرهنگــی اســت کــه منجــر بــه شــکلگیری
معمــاریای ناآشــنا شــده اســت (عبــداهلل زاده و ارژمنــد،
)1391؛ امــا در خانههــای ســنتی ،توجهــی همزمــان و
هماهنــگ بــه شــکل و فــرم ســاختمان و ســبک زندگــی
میشــده اســت .ایــن امــر موجــب میشــد کــه ارتباطــی
میــان زندگــی و دیگــر اجــزای برجســته خانــه ایرانــی،
همچــون طبیعــت ،زندگــی اجتماعــی ،انعطافپذیــری
فضایــی ،همســایگان ،زیباییشــناختی و حــس تعلــق برقــرار
شــود (همــان).
بــر اســاس مطالــب پیشگفتــه ،در معمــاری ســنتی ،معنــای
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فضاهــا ،جهــت آســایش ســاکنین و بــر اســاس ذهنیــات،
نیازهــای فــردی و اجتماعــی و ارتبــاط میــان کالبــد فیزیکــی
ســاختمان و محیــط ،و منظــر بــه عنــوان مــرز ارتباطــی
شــکل میگرفــت؛ امــا در بافتهــای شــهری معاصــر ایــن
ارزشهــا بــا مناســبات اقتصــادی جایگزیــن شــدهاند .در
نتیجــه ،جهــت ایجــاد حــس تعلــق در فضاهــای شــهری و
مجتمعهــای مســکونی معاصــر ،حفــظ فرهنــگ ،در نظــر
گرفتــن ســبک زندگــی معاصــر و لحــاظ داشــتن نیازهــای
اجتماعــی و فــردی و وضعیتهــای اجتماعی-اقتصــادی،
بیــش از پیــش اهمیــت دارد .بــر اســاس تحقیقــات بــه عمــل
آمــده در ایــن زمینــه عناصــر عملکــردی کماهمیتتریــن
عناصــر در ارزیابــی ســطح رضایتمنــدی ســاکنین محســوب
میشــدند ،کــه ایــن امــر نتیجــه رویکردهــای مختلــف بــه
نحــوه اســتفاده از فضاهاســت .از طرفــی ابعــاد حــس مــکان
میتوانــد آن دســته از اســتفادهکنندگانی را کــه خــود را بــا
مــکان خــود تعبیــر و معرفــی میکننــد و ترجیــح میدهنــد
بــه زندگــی در مکانــی خــاص ادامــه دهنــد را هــدف قــرار
میدهــد؛ الگوهــای مشــارکت در بیــن گروههــای مختلــف
ســاکنین از بزرگســاالن تــا ســالمندان و کــودکان متفــاوت
اســت .نشــانگان وابســتگی ،تعلــق ،مشــارکت رفتــاری و
ارتبــاط احساســی ،ســاکنین را بــه نحــوی بــا هــم مرتبــط
میکنــد کــه تمایــل بــه مانــدن و ادامــه زیســت در مــکان
دارنــد (.)Pretty, 2003
از آن روی کــه حــذف آپارتمانهــا و مجموعههــای مســکونی
از زندگــی مــدرن امکانپذیــر نیســت؛ لــذا در نظــر گرفتــن
اهمیــت نیازهــا و ملزومــات زندگــی مــدرن نقشــی اساســی
در برنامهریــزی مســکن آینــده دارد .فضاهــای بــاز میــان
ســاختمانهای مســکونی بســتری بــرای ارتبــاط میــان
انســان و طبیعــت اســت (بهزادفــر و قاضــیزاده.)1390 ،
در ایــن زمینــه ،حیاطهــا بــه عنــوان فضاهــای بینابینــی
اصیــل در خانههــای ســنتی ،نقشــی مهــم در فعالیتهــای
روزانــه خانههــای ســنتی داشــتهاند .بــه عبارتــی ،ارتبــاط
میــان انســان-محیط ،چــه میــان ســاختمانهای یــک
مجموعــه ســکونتگاهی یــا میــان فضاهــای داخلــی و گــذر

یــا ســاختمانهای اطــراف ،در خانههــای ســنتی از طریــق
حیاطهــا امکانپذیــر میشــده اســت .امــا در بناهــای
معاصــر در نتیجــه تراکــم جمعیــت و کاهــش ســرانه
زمیــن ،ایــن عناصــر حیاتــی ناپدیــد شــدند .امــروزه اغلــب
بخشهــای منظــر شــهری را حیاطهــای شــهری تشــکیل
میدهنــد و فــرم فعالیتهــای روزانــه ایــن فضاهــای
عملکــردی بــه دیگــر عملکردهــا در فضاهایــی متفــاوت ،بــا
کمتریــن ســرانه فضایــی تغییــر یافتــه اســت .در نتیجــه،
ارتبــاط میــان انســان و محیــط نیــز دگرگــون شــده اســت.
در ســطور ایــن مقالــه و بــر اســاس رویکــرد تحلیلــی،
نگارنــدگان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه حیاطهــا ،بــه
دلیــل پوشــش دادن عناصــر معمــاری تزیینــی ،وجــود
نظــم و هماهنگــی ،اســتفاده از رنگهــا ،بوهــا و عناصــر
طبیعــی (آب ،خــاک و درختــان) ،وقایــع خاطرهانگیــز،
ویژگیهــای اجتماعــی ،درونگرایــی در شــکل و عملکــرد
و برونگرایــی در معنــا و مفهــوم ،حیاطهــا بــه عنــوان
معرفهــای خــرده اقلیمــی کــه نقــش جهتگیــری،
گســترشپذیری ،تعییــن زاویــه گــردش ،وجــوه مختلــف
کالبــدی و عملکــردی ،صرفهجویــی در مصــرف انــرژی و
نســبت فضاهــای بــاز و بســته ،کالبــد فیزیکــی (دیوارهــا،
بازشــوها) ،همــه و همــه ویژگیهــای ارزشــمندی در
طراحــی و ســاخت بناهــای مســکونی معاصــر محســوب
میشــوند .حیاطهــا میتواننــد موجــد ارتبــاط میــان
انســان و محیــط پیرامونــی باشــند .زیــرا ایــن عناصــر بــه
وجودآورنــده حــس مــکان و حــس تعلــق در هــر منطقــه
اقلیمــی هســتند ،فعالیتهایــی کــه در پارکهــای شــهری
بــا محدودیــت مواجــه هســتند در مقایســه بــا فعالیتهایــی
کــه در حیاطهــای خانههــای ســنتی شــکل میگرفــت،
قابــل تأمــل اســت .همچنیــن اســت ســطح اجتماعپذیــری
حیاطهــای جمعــی در شــهرها و پارکهــا کــه در مقایســه
بــا حیاطهــای ســنتی پایینتــر اســت .در نهایــت ،در
برنامهریــزی بافــت شــهری و مســکن شــهرها لحــاظ
داشــتن نیازهــا و ملزومــات انســان معاصــر در کنــار حفــظ
اجــزای معنایــی مســکن ســنتی بــرای برنامهریــزی مســکن

زمستان 1396

شماره 41

57

جســتار

جمعبنــدی| در خانههــای ســنتی ،برخــی عناصــر
عملکــردی و فیزیکــی همچــون حیاطهــا ،نقشــی مهــم
در ایجــاد حــس مــکان بــرای ســاکنین داشــتند .بــه ایــن
صــورت کــه ایــن عناصــر حیاتــی منجــر بــه ایجــاد حــس
تعلــق بــه مــکان از ورای فعالیتهــای روزانــه ،تعامــل بــا
فضــای بیرونــی ،و ایجــاد ارتبــاط میــان فضاهــای داخلــی
میشــدند .بــه طــور کلــی حیاطهــا ،ارتبــاط میــان انســان
و محیــط و میــان ســاختمانها و فضاهــای اطــراف را
فراهــم میکننــد .ارتبــاط بــا طبیعــت و بهرهمنــدی از
عناصــر طبیعــی ،فضاهــای داخلــی ســاختمان ،هماهنگــی بــا
شــکلگیری فضایــی خانههــای ســنتی (کــه بــر زندگــی
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
بــرای ســاکنین شــکل گرفتــه اســت .یکــی از ویژگیهــای
زندگــی ایرانــی ارتبــاط بــا طبیعــت اســت .ایــن ویژگیهــا
موجــب ارتقــای ســطح گفتمــان میــان فضاهــای داخلــی و
بیرونــی میشــود.
در خانههــای ســنتی ،ارتبــاط میــان انســان و محیــط بــه
نحــوی بــوده اســت کــه هــر فــرد میتوانســت بــه زندگــی
بــرای مــدت زمــان طوالنــی بــدون احســاس کســالت در
مــکان ادامــه دهــد .تغییــرات فصلــی ،گیاهــان و جانــوران،
تهویــه و کــوران مناســب هــوا ،رایحههــا ،رنگهــا ،نورهــا و
ارتبــاط بــا فضاهــای بیرونــی از طریــق بازشــوها؛ وجــود همه
ایــن عوامــل در کنــار یکدیگــر حــس مــکان را بــه وجــود

مــیآورد .در ایــن رابطــه ،ممکــن اســت کــه برنامهریــزی
مســکن آینــده تلفیقــی از ســاختارهای متنــوع باشــد ،در
نهایــت واحدهــا ترکیبــی از ظرفیتهــای مختلــف محلــی،
فــرم مناســب کالبــدی و مبتنــی بــر نیازهــای انســانی
و محیطــی باشــند .جهــت دســتیابی بــه ایــن هــدف،
شاخصســازی کالبــد فیزیکــی بنــا بــر مبنــای ســه فاکتــور
اساســی کــه بــه وجــود آورنــده حــس مــکان در همســایگی
و واحدهــای مســکونی هســتند ضــروری اســت؛ ایــن ســه
فاکتــور شــامل مــوارد زیــر اســت:
• خلــق و جریــان ارتباطــات میــان انســان و محیــط ،کــه از
طریــق طراحــی روشهــا و تکنیکهــای ســاخت و جزئیــات
معمــاری در کنــار در نظــر گرفتــن بســتر بافــت بــرای
شــکلدهی بــه جامعــه انســانی میســر میشــود.
• تجربــه زیســتن و حضــور در فضــا ،فعالیتهــای روزانــه و
وقایــع اجتماعــی کــه در مــکان بــه وقــوع میپیونــدد؛ در
نتیجــه ارتبــاط مســتقیم بــا خاطــرات جمعــی در مــکان و
تأثیــر فعالیتهــای اجتماعــی اســت.
• طراحــان بایــد فضــا را بــر اســاس مفاهیــم حســی
اســتفادهکنندگان شــکل دهنــد ،بــه ایــن ترتیــب ،الگوهــا و
روشهــای سـ ِ
ـاخت در دســترس ممکــن اســت تکبعــدی،
کالبــدی محــض و مواجــه بــا کمبــود توجــه بــه حــواس و
معنــا بــه نظــر آمــده و قــادر بــه پاســخگویی بــه نیازهــای
معاصــر نباشــند ،در نتیجــه نیازمنــد تغییرنــد .بــا ایــن
حســاب اگــر ارتبــاط معنایــی و موضوعــی مناســبی میــان
انســان و مــکان بــه وجــود نیایــد ،ایــن فراینــد معنایــی
ممکــن نخواهــد بــود.
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