
مقدمه 
ــت. به طور مشخص  ــدن اس مرز بين دنياى واقعى و دنياى مجازى در حال كم رنگ تر ش
ــده و قابل  ــيلة ابزار الكترونيكى ايجاد ش ــت كه به وس منظور از دنياى مجازى، دنيايى اس
ــر به اين رويكرد يك نگرش ابزارگونه بوده است؛ نياز به دنيايى  ــت. ابتدا نگاه بش رؤيت اس
كه بتوان تمامى پارامترهاى آن را تحت كنترل داشت تا بتوان با شبيه سازى دنياى واقعى، 
آن را اصالح و در جهت بهبود آن حركت كرد (نرم افزارهاى سه بعدى، انيميشن سازى و...). 
موفقيت اين ابزار در زمينه هاى مهندسى و پزشكى و سينما تأييديه اى بر كارآمدى و دقتش 
در عرصه هاى مورد نياز است. نسل بشر در حال عادت كردن (به معنى واقعى كلمة عادت) 
به اين ابزار است. در اين زمان و با پيشرفت تمدن بشرى، شبكه پا به عرصة وجود مى گذارد 
و تنها در يك دهه با گسترش چشم گير خود در تمامى كرة خاكى، تعريف فاصله را تغيير 

داده و گسترة جهان پهناور را تا دهكدة جهانى تقليل مى دهد. زمان و مكان تعريفى جديد 
مى خواهد چون بشر مادى كه در حال پير شدن است، حال دنيايى را تجربه مى كند كه در 

آن زمان و مكان مفهومى ديگر دارد.
ــتجو  ــناختة مجازى، عنصر هويت بخش خود را جس ــان مادى با ورود به دهكدة ناش انس
مى كند و چون اين دنيا يك عرصة بكر و دست نخورده است شروع به توليد و بازتوليد عناصر 

هويت بخش خود و حتى اسباب سلطه بر گروه هاى ديگر را ابداع و اجرا مى كند.
ــت؛ دنياى واقعى و مجازى به موازات يكديگر در حال حركت هستند و  ــئله اين اس مس
مرز بين اين دو، ابزار ارتباطى بينشان (ابزار الكترونيكى) است كه در آينده اين مرز از بين 
خواهد رفت. چنانچه شعار نمايشگاه Expo 2011 كرة جنوبى، تالش براى از بين بردن مرز 

دنياى واقعى و مجازى بود.

عرصة جمعى نوظهور 
چكيده : عرصة عمومى و خصوصى جديدى در حال شكل گيرى 
اسـت. نظريه پردازان مرتبط با رشته هاى روان شناسى محيطى، 
جامعه شناسى، طراحى شهرى، معمارى و... مى بايست شناختى 
درسـت از اين پديدة جديد داشـته باشـند تا بتوانند آن را در 
راستاى اهداف كلى طراحى كرده و مانع از بيراهه روى آن شوند. 
از آنجايى كه مقالة پيش رو سعى دارد ديدگاهى شفاف و روشن 
به اين مسئله داشته باشد، لذا در اين راستا روشن شدن چيستى 
و چگونگى دريافت و ذخيرة پيام هاى محيط اطراف مد نظر است 

تا به عنوان بنيان فكرى قابل استناد و ارجاع باشد.
انسـان به شـكلى غريزى در رويارويى با محيط بكر، شـروع به 
باز توليد تجربيات و اندوخته هاى خود و بهره ورى از آنها مى كند. 
بـا قرار گرفتن در فضاى مجـازى به عنوان محيطـى بكر كه در 
طول عمرش بى سابقه است به شـكل ناخودآگاه رفتارى مشابه 
انجام مى دهد. شـناخت محيط مجازى، پيش بينى رفتار انسـان 
در آن و توجيـه حس تعلق و خاطره انگيزى در فضاهاى مجازى 
و تمايـل به تعامالت اجتماعى از چالش هاى اين پژوهش اسـت. 
فضاى مجازى به علت تعريف كاربران آن در ذهنشـان، در حال 
تبديل شـدن به مكان1 اسـت. در سـاية چالش هاى مطرح شده 
انتظار مى رود نگاهى واقع بينانه و علمى (تكرار  پذير و آزمودنى) 
به علوم رفتارى در محيط هاى مجازى را تجربه كرده و در بسـط 

آن تالشى برنامه ريزى شده را بنيان گذاشت. 

واژگان كليـدى : عرصـة جمعـى، دنياى مجازى، فضـا و مكان، 
طرح وارة ذهنى، احراز هويت.
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تصوير 2 : مخاطبين مى توانند 
از آثار آبستره برداشت هايى 

آزاد داشته باشند. مأخذ :
www.whoswhogallery.com

Pic2. Viewers could have 
free perception of Ab-
stract's paintings. Source: 
www.whoswhogallery.com

تصوير2
Pic 2

 شماره17، زمستان1390
92



فرضيه 
فضاى مجازى تمام مؤلفه ها و قابليت تبديل شدن به مكان و فضاى معنادار را دارد و بر 

خاطرة جمعى كاربر تأثير مستقيم مى گذارد.

مبانى نظرى
نكتة قابل توجه و بحث برانگيز در اين تحقيق، نقطة اشتراك فضاى واقعى و مجازى است 
كه همانا الگوى شكل گرفته در ذهن كاربر است و نه چيز ديگر. فضاى مجازى در ذهن كاربر 

خود تأثير مى گذارد و ذخيره مى شود، همان طور كه فضاى واقعى بر ذهن تأثير مى گذارد.
ــر چگونگى ذخيره و  ــف مكان با تأكيد ب ــرى از تعاري ــس در ادامة بحث، اراية يك س پ

ارزش گذارى در ذهن انسان، به جا و ماية روشنى مسير تحقيق است.
ــد  ــاختن ملتزم باش ــت كه به راه بى زمان س ــهرى تنها به ميزانى زنده اس ــر بنا يا ش ه
(الكساندر، 1386 : 25)؛ راهى كه بر گستره اى فرهنگى و اجتماعى خود را مى نماياند تا با 
تكرار الگوهاى ويژه از رويدادها در مكانى خاص، عنصرى هويت بخش و معنا ساز در ساختار 

زمانى و مكانى باشد.
ــب و ناكارامد مكان، مى تواند فضاهايى فاقد معنا و هويت را در معمارى  شناخت نامناس
ــاختار شهرى خلق كند. چنانچه نوربرى شولتز (1381 : 75) به اين نكته اشاره دارد كه  س
ــات گسترده و روندهايى كه معمارى را مى سازند همه يك وجه اشتراك دارند و آن  گرايش

در طلب معنا بودن است.
هويت، نظام هاى نمادين از گنجينه هاى شناختى يك اجتماع است كه به دست نسل هاى 
پيشين استوار شده و امروز را در دسترس فردى از آن اجتماع قرار مى دهد (كاستلز، 1380 

.(22 :

پديدة مكان
ــت كه  ــايى براى موقعيتى اس مكان به عنوان نقطه اى خاص در زمين، محلى قابل شناس
ــت (فرهنگ لغت آكسفورد).  ــكل گرفته و رشد يافته اس ــان در آن بستر ش ارزش هاى انس

فرهنگ لغت «وبستر»، عالوه بر مفهوم جغرافيايى، به بعد اجتماعى فضا نيز اشاره دارد.
ــارنادرى  ــى از فضا و داراى ارزش و معنا، و افش ــكان را بخش ــور (1379 : 32) م مدنى پ
ــانى، ويژگى هاى فيزيكى و  ــه مؤلفة رفتار انس ــة برهم كنش س ــكان را نتيج (1378 : 4) م

مفاهيم مى داند.
روح مكان : روح هر مكان در چشم انداز آن منعكس مى شود. يعنى شرايط مكانى، قبل از 
هر چيز در چشم انداز آن بازتاب پيدا مى كند و ارزش ها، فعاليت ها و هدف هاى انسانى را به 

نمايش مى گذارد (بمانيان و محمودى نژاد، 1387 : 20).
ــتجو مى كند و تعلق به مكانى پيدا  ــان ريشة خود را در مكان جس ــه در مكان : انس ريش
مى كند كه در آن آزادى، نيازهاى انسانى و امنيت او تأمين شود به عبارتى، هيچ فردى مجزا 

و منفك از مكان خود نيست (همان).

فضا و مفهوم آن 
سه رويكرد اساسى در فلسفة انديشة فضا وجود دارد كه به اختصار بيان مى شود (همان: 

: (31
ــتقل و جوهرى فضا در بستر تصور  1. مطلق يا جوهرى (دكارت و نيوتن) : به وجود مس
ــان تصور از جوهر جسمانى است كه از دوآليسم جوهرى  ــاط و گسترش فضا همس از انبس

دكارت نشأت مى گيرد.
ــبت گرايى، مفهوم فضا همانند زمان شكل  ــبى (اليب نيتز) : بر مبناى نس 2. ربطى يا نس
مى گيرد كه نظم هم بودى ها و تقارن ها، و تنها امكانى براى استقرار اجسام و معنا يافتن از 

آن است.
ــه بيرون انتزاع  ــت كه از تجرب ــت) : فضا مفهومى تجربى نيس ــناختى (كان 3. معرفت ش
ــده باشد، بلكه تنها يك صورت ذهنى ضرورى و معرفتى و پيشينى است كه شناخت را  ش

امكان پذير مى سازد.

با توجه به ذكر تعاريف باال به عنوان مبناى فكرى در رابطه با روشن شدن مفهوم مكان 
ــى  ــد كه جداى از بعد كالبدى و فيزيكى، تمامى جنبه هاى بررس ــن نكته جالب مى نماي اي
ــده در راستاى تبديل شدن فضا به مكان در مورد فضاهاى مجازى نيز صدق مى كند. به  ش
عبارت روشن تر، فضاهاى مجازى امكان تبديل به مكان را دارا هستند. تأثير محيط مجازى 
ــكيل الگوهاى ذهنى كاربران را مى توان معادل تأثير محيط پيرامون (محيط واقعى)  بر تش

بر ذهنيات ناظران دانست. 

ــت  مى توان اين چنين ادعا كرد كه پارامتر بعد فيزيكى در تبديل فضا به مكان الزم اس
ــت؛ اثبات به وجود آمدن عرصة عمومى و خصوصى مجازى در گروى اثبات  ولى كافى نيس

فرضية مطرح شده است.
ــت. چگونگى  ــه ضبط و تحليل الگوهاى ذهنى و خاطرات كاربران، قدم اول اس در نتيج

رسيدن به اين مهم، در قسمت روش شناسى به تفصيل بيان شده است.
ــى چگونگى ضبط آنها، مهم به نظر  ــتى الگوهاى ذهنى2 و خاطرات، پيش از بررس چيس

مى رسد :
ــت كه بازنمايى درونى فرد از محيط اطراف  Kurt Lewin 1890) باور داش لوين (1940ـ 
عامل اصلى تعيين حركت در فضاى زندگى است. به بيان ديگر، باورهاى فرد در مورد محيط 
ــت، بيش از خود محيط، بر رفتار او تأثير مى گذارند  ــكلى ذهنى بازنمايى شده  اس كه به ش

(تى. مك اندرو، 1387 : 28).
ــان گشتالت باور داشتند كه انسان ها تمايلى ذاتى دارند تا دنياى ادراكى خود  روان شناس

را تا حد امكان ساده سازمان دهند (همان : 3).
ــت كه معنا و خاطره مكان را در بردارد و احراز هويت است كه شهر را،  هويِت مكانى اس
خاطره دار و معنا دار و مكان ها را داراى حس مكان و روح مكان مى كند (بمانيان و محمودى 

نژاد، 1387 : 17).
ــه هاى شناختى، فرايندى است كه انسان اطالعات مربوط به موقعيت نسبى و  تهية نقش
ــد، ذخيره مى كند، به ياد مى آورد و  ــب كرده، رمزدار مى كن وضعيت محيط كالبدى را كس
ــايى مى كند (Tolman, 1932; Moore, 1976). تصاويرى كه به اين ترتيب شكل  رمزگش
ــتقيم، شنيده هاى فرد از يك مكان، و  ــامل عناصر به دست آمده از تجربة مس مى گيرند ش
اطالعات تصور شده از محيط است. تصاوير مذكور در بهترين حالت طرح واره هايى3 هدايتگر 

است (Neisser, 1977 و لنگ، 1383 : 155).
ــت و به همين  ــت، ضبط الگوهاى ذهنى و خاطرات امرى درونى اس همان طور كه گذش

علت ثبت اين روند و نتايج آن در مقياس فرد يا جامعه برخورد ويژه اى را مى طلبد.

روش شناسى
شايد به قطعيت بتوان گفت كه تمامى انسان ها محيط هاى مجازى را تجربه كرده اند. به 
طور مثال، گوشى هاى تلفن همراه از ساده ترين تا پيشرفته ترين آن، تلويزيون، راديو و ... تا 
ــرفته ترين سطوح آن كه شامل دنياى نرم افزارها و شبيه سازهاى الكترونيكى و از همه  پيش
مهم تر دنياى شبكه و اينترنت. مقاله پيش رو تمامى اين افراد را مخاطب خود مى داند و به 
علت كوچك بودن چارچوب اين تحقيق (بسط اين مدل نيازمند مشاركتى وسيع است) تنها 
ــته اى خاص از مخاطبين را انتخاب كرد. از اين رو گسترده ترين و نزديك ترين  مى توان دس
-Fac ــخص، سايت ــود؛ كاربران اينترنت و به طور مش  گروه به تعاريف باال انتخاب مى  ش
ــطح وسيع ارتباطات مى تواند جامعة آمارى مناسبى براى روشن تر  book.com  به علت س

شدن فرضيه مطرح شده باشد.
ــروع به تشكيل طرح واره هاى  كاربران فضاى مجازى Facebook.com در ذهن خود ش
ــتفاده مى كنند (فضا   ــاد آوردن و خاطره اندوزى از آن اس ــتاى به ي ــى كرده كه در راس ذهن
مكان). در تجربه هاى مكرر خود خودآگاه يا نا خودآگاه اين طرح واره ها را اصالح مى كنند و 
تكامل مى بخشند. الگوى ذهنى تشكيل شده با توجه به نيازهاى ارضا شده خود را كامل تر 
ــان در يك فضاى مجازى از  مى كند. هرم نيازهاى مازلو در اين فضا نيز مصداق دارد و انس
پايين ترين سطح اين نيازها كه ميل به جنس مخالف و احساس امنيت است تا باالترين آن 
كه نياز به خودشكوفايى است، به دنبال ارضا شدن است. ذكر اين نكته به جاست كه كاربران 
ــتند و خود آنها، آن را  ــخصيت مجازى هس در اين فضاى مجازى داراى كالبد و بدن و ش
مى سازند و تعريف مى كنند و آنگاه به دنبال ارضاى نيازها مى روند و حتى مى توان چندين 

بار اين شخصيت مجازى را نابود كرد و دوباره آن را ساخت.
تا حدودى با جنسيت الگوهاى ذهنى كاربران آشنا شديم و براى اثبات فرضيه مى بايست 

بر وجود آن صحه گذاشت و نوع آن را مشخص كرد.
با توجه به مستقل بودن اين تحقيق از مستندات عددى و توصيف واقعيت هاى محيطى ـ 
اجتماعى از ديدگاه كاربران فضاى مجازى، روش تحقيق كيفى، چارچوب درست و هدايت 

كننده اى براى مقاله پيش رو است.

تحليل پرسشنامه
اگرچه نياز است كه به طرح واره هاى ذهنى كاربران دسترسى پيدا كنيم و به شكل شفاف 
و بدون فيلتر ضبط شوند؛ اما چنانچه پرسشنامه تنظيم شده داراى چارچوب سؤالى باشد و 
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سعى شود كه الگوها از طريق سؤاالت هدف دار پرسيده شود، خطر آن وجود دارد كه ذهن 
ــروع به توليد پاسخ نمايد (به دروغ). از اين رو مى بايست  كاربر جهت گيرى كرده و حتى ش
ــود كه در ميان طرح واره هاى ذهنيش پرواز كند و اثر گذارترين  به خود كاربر اجازه داده ش
آنان را (به زعم خود كاربر) ذكر كند. بنابراين با طرح سؤالى ساده از او خواسته مى شود كه 

فضايى را كه تجربه كرده توصيف كند.
ــا و نمونه گيرى  ــى به همة آنه ــت و امكان دسترس ــران Facebook باالس ــداد كارب تع
سيستماتيك و حتى شانسى وجود ندارد. نمونة آمارى در قدم اول شامل 20 نفر از كاربران 
در دسترس انتخاب شدند. حال با آزمودن جمعيت نمونه به تعداد زيادى توصيف دست پيدا 

خواهيم كرد كه مى توان به راحتى اين توصيف ها را دسته بندى كرد.
ــته بندى، به كاربران در دسترس ديگرى  ــت آمده بعد از دس بنابراين توصيف هاى به دس
(20 نفر ديگر) داده و از آنها خواسته شد كه متضاد توضيحات مطرح شده را بيان كنند و 
به هر توصيف كه اكنون دو قطب دارد از 1 تا 10 امتياز دهند. اگر در جامعه آمارى نمونه، 
كه از جامعه بزرگ ترى است، مغايرتى در شرح توصيف ها وجود داشته باشد، گروه جديد با 
قضاوت و حتى نمره دادن، مقدار اين انحراف از معيار را نشان مى دهند؛ براى مثال توصيف 
ــتباه و يا كم رنگ باشد و شخصى نظر مخالف خود را با  ــت آمده اگر اش A كه از 20 نفر بدس

امتياز منفى نشان دهد، اين مقدار اختالف به وسيلة انحراف از معيار نمود پيدا مى كند.

تحليل نتايج اوليه 
ــت آمده، فرضية مطرح شده در گام  ــخنامه هاى به دس در نگاهى اجمالى به چكيدة پاس
نخست اثبات شد؛ زيرا پاسخ ها به پرسش مطرح شده كه پيش تر تحليل شد، طرح واره هاى 
ذهنى افراد است كه بر پاية آنها  (تجربيات) محيط مجازى Facebook را در ذهن ذخيره 
ــده و تحليل آنها به اثبات  و به ياد مى آورند. روند تحقيق در ادامه با توجه به نتايج ثبت ش
ــه عباراتى كه  ــت يافت. از جمل ــه عنوان يك عرصة جمعى" دس ــم فضاى مجازى ب "تجس
ــتردگى دنياى جديد،  ــفافيت، گس رهنمون به اين اثبات بودند مى توان از  مواردى چون ش
دسترسى آسان، محيط جذاب، خاطره، ارتباط و تجديد رفاقت، امنيت، حريم، گپ، احساس 

و عادت كردن نام برد.
عبارات باال جاى تأمل بسيار دارد و مى بايست از نقطه نظر چگونگى ذخيره و ترجمة ذهن 
از دنياى بيرون (فضاى پيرامون) مورد نقد و بازبينى قرار گيرد، تا بتوان معادل ترجمه نشدة 
آن را در دنياى مجازى بدست آورد. ولى از نظر نگارندگان در راستاى اين پژوهش نيازى به 
ــت، زيرا نكتة مهم تالش ذهن براى خالصه سازى و تشكيل طرح واره است  اين ديدگاه نيس

كه چگونه با استفاده از تجربه و اندوختن خاطره سعى در ارتباط با محيط جديد دارد. 
اين روند در درون كاربر در حال شكل گيرى است و ما شاهد تبديل فضا به مكان هستيم. 
طبق مبانى نظرى كه پيش تر گذشت، روند بيان شده آنقدر قوى در حال شكل گيرى است 
كه كاربر، براى تمامى زاواياى محيط جديد كه ناشناخته است، معادلى ملموس و آشنا پيدا 
مى كند. بر طبق نظر «برانسويك» نشانه هاى حسى خاصى كه ما از محيط مى گيريم، اغلب 
معيوب و گمراه كننده اند؛ اطالعات حسى بايستى در تركيب با تجربة گذشته مورد استفاده 
ــوند (تى. مك اندرو،  ــودمند از وضعيت واقعى محيط تبديل ش ــرار گيرد تا به برآوردى س ق
1387 : 3)؛ به عنوان مثال برداشت هاى آزاد در سبك آبستره (Abstract) نيز بر اين اساس 

است (تصاوير 1و2).
ــايى را راهى بدان  ــه و بويايى و چش به عبارتى ديگر در فضاى مجازى كه حواس المس

نيست، ما شاهد توصيفاتى چون موارد زير هستيم :
.Click زالل بودن، تميز بودن، عمق داشتن رنگ ها، خشك يا نرم بودن نقاط

ــتن نكات ظريف باال مى توان تجربيات زيبا و خاطرات خوب كاربران را تحريك و  با دانس
ــت كه طراحان فضاهاى موفق مجازى، آگاهانه يا نا آگاهانه از  آنان را جذب كرد. واضح اس

چنين متدى استفاده مى كنند .

نتيجه گيرى
10 سال زمان زيادى براى تغيير نسل نيست؛ تغيير نسلى از بنيادى ترين فرم و الگو، تا 
ــتم يا يك پديده. ظرف 10 سال اخير نسل رايانه ها  ــرفته ترين سطوح شعور يك سيس پيش
و ابزار الكترونيكى جهش عظيمى را انجام داده اند، جهشى تصاعدى كه در لحظه محاسبه 
ــال آيندة نسل ذهن هوشمند  ــاس، غير ممكن بودن پيش بينى 10 س ــود. بر اين اس مى ش

مصنوعى، حرف گزافى نيست.
ــيخته به اين تكامل و جهش دامن مى زند چون بدان به عنوان  ــر به شكلى لجام گس بش
ــيارى از زمينه ها بعد از پاسخگويى به نياز، از حالت ابزارى خارج شده  ابزار نياز دارد. در بس
ــناخته مى شود. در اين  ــتقل و پايدار پيدا مى كند و تبديل به يك پديدة ناش و ماهيتى مس

حالت به علت شعور باالى سيستم (چون ذهن بشر بدان شكل و زندگى مى دهد) شروع به 
باز توليد خود كرده و گسترش پيدا مى كند و چنانچه توسط ذهن بشر ناشناخته باقى بماند، 

حالت يك معضل را به خود مى گيرد. 
تحقيق پيش رو مثالى كوچك براى اثبات اين ادعاست؛ " فضاهاى مجازى قابليت تبديل 

شدن به مكان و عرصه هاى عمومى را دارا هستند".
وقتى امكان اتصال فرد به فرد در هر گوشة دنيا امكان پذير شد، شعور سيستم الكترونيكى 
ــيد. اين اتصال يك نياز بود. بعد از  ــده در تمامى دنيا رس به توان تعداد اتصال هاى برقرار ش
ــانى سريع مطرح شد و در ادامه، اين روند  ــخ گويى به نياِز ارتباط جمعى و خبر رس آن، پاس

رو به رشد همچنان ادامه دارد.
نياز ارتباط جمعى به خوبى پاسخ داده شده است، زيرا همان طور كه قبًال گفته شد حتى 
فاصله هاى زمانى و مكانى برداشته شده ولى حال كه اين نياز برطرف شده، ذهن هاى بشر 
كه هم اكنون با هم در ارتباط هستند (شعور سيستم را تشكيل مى دهند) در دنياى جديد 
ــتار  ــه بازتعريف و ترجمة الگوهاى ذهنى خود مى پردازند و در كنار ارتباط جمعى خواس ب
عرصة عمومى هستند؛ حال كه ارتباط هست چرا گپ و گفتگو نباشد؟! و اينجاست كه به 
علت ناشناخته بودن نحوة عملكرد شعور مستقل از ذهن بشر (دنياى مجازى) در پاسخگويى 

به اين نياز جديد، به يقين مسئله ساز خواهد بود.
پژوهش انجام شده، يك هشدار و يك مسير جديد است براى بازبينى و تحقيق كه خود 
ــر در رويارويى با دنياى جديد پيگيرى جدى را از سوى  ــف عكس العمل ذهن بش براى كش
ــهرى و طراحان فضاهاى مجازى مى طلبد. در نهايت، تالش نگارندگان به اثبات  مديران ش
ــط تجربيات اندوخته شده از دنياى واقعى انجاميد. از آنجايى كه  ادراك فضاى مجازى توس
تجربيات در بستر فرهنگى شكل مى گيرند، بنابراين براى خلق فضاى مجازى موفق، بررسى 

دقيق فرهنگ جامعة مخاطب آن نيز ضرورى به نظر مى رسد. 
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پى نوشت
 Cowan,) 1. مكان، فضاى ادراك شده در ذهن است كه به وسيلة طرح واره هاى ذهنى ضبط و به ياد آورده مى شود

 (1950: 290
2. نگاه كنيد به : 

 Pic1. The overall visual impact of a place. Pic2. The overall impression that people
(have a place. (Cowan, 1950: 192

schemata .3 

تصويـر 1 : اطالعات حسـى 
بـا  مى بايسـتى در تركيـب 
تجربة گذشته مورد استفاده 
قـرار گيرد تـا به بـرآوردى 
سـودمند از وضعيـت واقعى 
محيط تبديل شـود. چنانچه 
هـر فـرد بـر پايـة تجربه و 
خود  گذشـتة  آموخته هـاى 
برداشتى متفاوت از آثار هنر 

آبستره دارد. مأخذ :
www.whoswhogallery.com

Pic1. Sensory information 
must be used in combina-
tion with past experience, 
so it can turn into a use-
ful estimate of the actual 
status of the environment. 
Each individual has a dif-
ferent conception of ab-
stract art based on their 
past experiences. Source: 
www.whoswhogallery.com
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New public and private fields have come to 
existence. The theorists of the fields of environ-
mental psychology, sociology, urban design, 
architecture and other fields should obtain an 
appropriate knowledge of this case to be able 
to design along with the comprehensive goals 
of the design and avoid complications.

Since this article aims to have a clear view 
of this challenge, we need to explain "What" 
and "How" the environmental data is being re-
ceived and saved, in order to refer to it as an 
intellectual foundation.

The human being instinctively recreates his 
past experiences in encountering the pristine 
environment.

Being in virtual space (as a pristine envi-
ronment that is unprecedented in its lifetime) 
makes the man do the same behavior uncon-
sciously. Recognizing virtual environment, pre-
dicting the human behavior in this environment, 
explaining the sense of affiliation and its ability 
of being memorable in the virtual environment 
and the tendency for social interactions are the 
main challenges of this research. Virtual envi-
ronment has become a place due to the user’s 
definition of this environment in their minds. 

A realistic and scientific (repeatable and ex-
amining) experience to behavioral sciences in 
a virtual environment and a programmed effort 
are expected as a result of this challenge.

This study is a new warning and a new way 
to review and research this case and it requires 
a serious support from urban managers and 
virtual space designers. Since the authors’ ef-
forts have led to demonstrating the perception 
of virtual space based on previous experience 
of the real environment - the experiences have 
been formed in cultural field, we need to analy-
sis the community cultures for creating a suc-
cessful virtual space.

Hypothesis: Virtual space has all the compo-
nents and capability of transforming a space to 
place, and affects the users’ collective memory 
directly.

Keywords: Public field, Virtual space, Space 
and place, mental schema, Identification
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