فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)91 :تابستان  ،9749جلد دو

بررسی حس مکان در بناهای تاریخی دوره قاجار؛
نمونه موردی مدرسه و آبانبار سردار محله آخوند

محمد بهزادپور ،1نرگس الفتی ،*2مهدی امامعلی

زاده3

تاریخ دریافت1051/50/18 :
تاریخ پذیرش1051/56/88 :
کد مقاله88588 :

چکـیده
با توجه به اینکه حس مكان از کيفيت فضا و چگونگي طراحي تأثير ميپذیرد هدف این تحقيق آشنایي با این مفهوم و
روشن کردن عوامل ایجادکننده آن براي طراحي بهتر است .هرچند معاني زیادي براي مكان و فضا گفتهشده است اما
مشخصه مكان که در این تحقيق به آن توجه ميشود خاصتر بودن آن نسبت به فضا و در هم تنيدگي آن باارزشهاي
انساني است و ویژگي فضا ،انتزاعي و عيني بودن آن نسبت به مكان است .پژوهش حاضر از منظر هدف پژوهشي ،جز
تحقيقات کاربردي محسوب ميگردد .شيوهي انجام پژوهش توصيفي-تحليلي ميباشد که با بررسي ادبيات پژوهش تالش
شده است مؤلفههاي حس مكان در بناهاي اجراشده در دورهي قاجار در محلهي آخوند قزوین بررسي گردد .تحليل نتایج
بيانگر آن است که عواملي مانند عوامل ادراکي ،شناختي ،عوامل اجتماعي و عوامل محيطي -کالبدي در جهت بازتاب حس
مكان از عوامل بسيار تأثيرگذار ميباشند که هرکدام شامل زیرمولفه هاي متعدد ميباشد .از این نتایج ميتوان جهت
شناخت و تقویت عوامل مؤثر بر ایجاد حس مكان استفاده کرد ،این مؤلفههاي در مدرسه و آبانبار محله آخوند قزوین که
از شاهكارهاي معماري دوره قاجار ميباشند ،موردبررسي قرار گرفت و بررسيها نشان داد که حس و مكان و مؤلفههاي
آن در این دو اثر تاریخي بهوضوح دیده ميشود.

واژگـان کلـیدی :مكان ،حس مكان ،کيفيت فضا ،معاني ،عوامل کالبدي.

 -9گروه معماری؛ واحد هشتگرد؛ دانشگاه آزاد اسالمی؛ هشتگرد؛ ایران
 -2پژوهشگر مقطع کارشناسی ارشد معماری ،گروه مهندسی دانشگاه رجا ،قزوین ،ایران (نویسنده مسئول)
mrs.narges.olfati@gmail.com
 -3پژوهشگر مقطع کارشناسی ارشد معماری ،گروه مهندسی دانشگاه رجا ،قزوین ،ایران
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)91 :تابستان  ،9749جلد دو

توجه معماران ،طراحان و برنامه ریزان به کيفيت فضاها و محيطهاي ساختهشده با توسعه جوامع انساني و تغيير شيوه زندگي و
سكونت مردم ،افزایشیافته و نقش طراحي بهعنوان ابزاري براي شكل دادن به محيط زندگي و پاسخگویي به توقعات و نيازهاي
انسان اهميت بيشتري یافته است و به همين خاطر مطالعات زیادي در خصوص چگونگي تأثير متقابل محيط یا فضاي ساختهشده
بر ذهنيات و رفتارهاي انسان ،انجامشده است .نتایج این مطالعات نشان ميدهد که محيط عالوه بر عناصر کالبدي شامل پيامها،
معاني و رمزهایي است که مردم بر اساس نقشها ،توقعات ،انگيزهها و دیگر عوامل آن را رمزگشایي و درك
ميکنند(راپاپورت )1885،1و در مورد آن به قضاوت ميپردازند .این حس کلي که پس از ادراك و قضاوت نسبت به محيط خاص در
فرد به وجود ميآید حس مكان ناميده ميشود که عاملي مهم در هماهنگي فرد و محيط ،باعث بهرهبرداري بهتر از محيط ،رضایت
استفادهکنندگان و درنهایت احساس تعلق آنها با محيط و تداوم حضور در آن ميشود.
مكان ،بهعنوان مراکز اصلي تجربه آني ما از جهان شناخته ميشود همچنين پدیدهاي از جهان هستي است که بهصورت
مستقيم تجربه ميشوند و پر از معنا هستند ،پر از اشيا واقعي و فعاليتها .آنها منابع مهم هویت فردي و اجتماعي بوده و مراکز
عمده وجود انسان به شمار ميروند که مردم با آنها روابط شدید احساسي و رواني دارند (رلف )1888،قضاوت انسانها نسبت به
مكاني که در آن قرار ميگيرند بر اساس تفكرات و انتظارات شخصي خود است درنتيجه هر فرد نسبت به مكاني خاص قضاوتها و
احساسات مختلف داشته و بهگونهاي مختلف از آن استفاده ميکنند و در آن حضور ميیابند (دانشپور و همكاران.)1888،
با توجه به اینکه حس مكان از کيفيت فضا و چگونگي طراحي تأثير ميپذیرد هدف این تحقيق آشنایي با این مفهوم و روشن
کردن عوامل ایجادکننده آن براي طراحي بهتر است .هرچند معاني زیادي براي مكان و فضا گفتهشده است اما مشخصه مكان که
در این تحقيق به آن توجه ميشود خاصتر بودن آن نسبت به فضا و در هم تنيدگي آن باارزشهاي انساني است و ویژگي فضا،
انتزاعي و عيني بودن آن نسبت به مكان است .شاعران و ادیبان با توجه به شخصيت 8مكان ،الهاماتي را دریافته و با آنها زندگي و
اتفاقات را توصيف کردهاند ،بر اساس این توصيفات حس مكان مجموعهاي از حكایتها و روایتهاي 8فردي و جمعي است که توأم
با مكان رخ ميدهند (فالحت.)1880،
ایجاد و ارتقاي حس مكان در فضاهاي شهري از آن نظر حائز اهميت است که در صورت نبود و یا کمرنگ بودن حس مكان
ميزان عالقه مردم نسبت به آن مكان کم ميشود و افراد تمایلي به حضور در آن مكان ندارند و صرفاً براي فعاليتهاي اقتصادي
خود به آن مراجعه کنند؛ بنابراین فضاهاي شهري مكانهایي هستند که تعامالت اجتماعي و جنبوجوشهاي شهري در آن به
حداکثر کمي و کيفي خود رسيده ،ذهن شهروندان را انباشته از خاطرات جمعي و ذهنيتهاي مشترك راجع به نوع و چگونگي حيات
مدني ميگرداند .خالي شدن فضا از حضور جمعيت سبب کمرنگ شدن تعامالت اجتماعي و امنيت ميگردد و ادامه این روند مكان
را دچار فرسایش عملكردي و حتي کالبدي ميکند و کاربرد اجتماعي خود را از دست ميدهد .اگر این روند ادامه یابد ،هویت مكان
از دست ميرود و روابط اجتماعي نيز در آن شكل نخواهد گرفت .با توجه به این مطالب ،نوشتار حاضر باهدف ،بررسي حس مكان
در بناهاي تاریخي دوره قاجار (نمونه موردي مدرسه و آبانبار سردار محله آخوند) ،به دنبال پاسخگویي به سؤاالت زیر ميباشد:
 حس مكان داراي چه مؤلفههایي ميباشد و وضعيت این مؤلفهها در بناهاي دوره قاجار چگونه است؟ -کدامیک از مؤلفههاي حس مكان ،در مدرسه و آبانبار سردار محله آخوند حائز اهميت بيشتري است؟

 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر از منظر هدف
پژوهشي ،جز تحقيقات کاربردي محسوب
ميگردد .شيوهي انجام پژوهش توصيفي-
تحليلي ميباشد که با بررسي ادبيات
پژوهش تالش شده است مؤلفههاي حس
مكان در بناهاي اجراشده در دورهي قاجار
در محلهي آخوند قزوین بررسي گردد.
اساس توصيف و تحليل پژوهش ،مطالعات
اسنادي و کتابخانهاي و مطالعات ميداني
ميباشد.

شکل  :1فرایند در انجام پژوهش(نگارنده)

1 Rapaport
2 Character
3 Narratives
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در پي دستيابي به هدف پژوهش در گام نخست بهمنظور جمعآوري دادها و دستهبندي اطالعات الزمه ،از اسناد و مطالعات
کتابخانهاي بهره گرفتهشده است .سپس با ارائه توضيحاتي در باب حس مكان و معرفي نمونه موردي شامل آبانبار و مدرسه ساالر
الگوهاي به کار گرفتهشده حس مكان در آنها شناسایي و تبيين ميگردند.

-3پیشینه تحقیق

 -4مبانی نظری
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بررسي حس مكان بهعنوان یک سرویس اکوسيستم فرهنگي در مناظر مختلف از دریچه زبان عنوان پژوهشي است که توسط
 Wartmann, & Purvesدر سال  8518انجام شده است ،که بينشهایي را درباره کاوش حس مكان در مناظر مختلف ارائه
ميدهد ،)8518( Power & Wirfs-Brock.حس مكان در حلقه فضيلت پذیر تصميمگيري معماري را مورد بررسي قرار مي
دهند Ryfield. ،و همكاران ( )8518بيان مي کنند که ما نياز به نقش مهمتري را براي حس مكان بهعنوان یک دسته از خدمات
اکوسيستم فرهنگي و براي اقدامات تحقيقاتي که ميتواند ماهيت مادي و اجتماعي حس مكان را توضيح دهد ،داریم Quinn .و
همكاران ( )8518بيان مي کنند که یافتههاي ما به تئوري در مورد تجربه ذهني ریسکهاي مبتني بر مكان کمک ميکند و
پيامدهایي براي نحوه انتقال و مدیریت تغييرات اجتماعي و محيطي دارد )8585( zlender & Gemin .در پژوهشي بيان مي
کنند که درك حس مكان مردم نسبت به فضاهاي سبز حاشيه شهري براي ترویج رفتار مربوط به مكان و درنتيجه اولویتبندي
پاسخهاي سياستي مؤثر براي اطمينان از آینده پایدار این مناطق بسيار مهم است )8518( Zanganeh.بر این باورند که فقدان
احساس تعلق در تمامي محيطهاي شهري اعم از شهرهاي کوچک ،شهرها ،شهرها و کالنشهرهاي ميانه مشكالت پنهاني دارد
که بيریشهاي ،بيهویتي ،بيتفاوتي و مسئوليتناپذیري شهروندان را آشكار کرده است Raymond .و همكاران ( )8512بيان مي
کنند که دلبستگيهاي مكان و معاني مكان بهکندي تكامل ميیابند ،گاهي اوقات با واقعيت مادي یا اجتماعي مطابقت ندارند
(اثرات تأخير) و همچنين تمایل به جلوگيري از تغيير دارند و در نهایت نكویي و همكاران( )1886به بررسي حس تعلق به مكان در
بناهاي مذهبي-تاریخي در راستاي افزایش تعامل ساکنين محله با بنا (نمونه موردي :مسجد جامع اصفهان) پرداختند و نتایج نشان
ميدهد که نمادگرایي بيشترین رتبه و شناخت مكاني پایينترین رتبه را در ميان سطوح مختلف دارد و در ميانه این دو ،مابقي
سطوح حس تعلق قرار ميگيرند اما رجحان مكاني در ميان پاسخ آزمودنيها را نميتوان بهعنوان یک عامل تأثيرگذار در نظر
گرفت.
پژوهش جامعي در حوزه بررسي حس مكان در بناهاي تاریخي دوره قاجار به خصوص دو بناي نمونه موردي مدرسه و آبانبار
سردار محله آخوند انجام نشده است .لذا در مقاله پيش رو ،پس از ارائه توضيحاتي در خصوص پژوهش هاي صورت گرفته مبتني
بر رویكرد مورد نظر و معرفي نمونه هاي موردي به بررسي و تحليل نمونه ها ي مذکور در جهت وصول به هدف پژوهش مي
پردازد.

دیدگاه هاي و نظریات مطرح شده در خصوص حس مكان در این قسمت مورد بررسي قرار گرفته است:

 -1-4مفهوم مکان
ازلحاظ تاریخي در متون و مباحث معماري قبل از قرن هجدهم واژه فضا دیده نميشود این کلمه اکنون طيف معنایي وسيعي
یافته است و در بحثهاي معماري تمام صفات و ویژگيهاي معماري به فضا نسبت داده ميشود و شاید بتوان گفت فضا واحد
تفسير و تحليل معماري شده است و تمامي ویژگيها و توانمنديهاي مادي و غيرمادي معماري به آن نسبت داده ميشود .در
مباحث معماري واژه فضا مفهومي متغير کلي و بالقوه دارد و بهمثابه ابزار رسيدن به اهداف معماري ،اصول و روشهاي یک معمار
یا ویژگيهاي یک معماري ساختهشده است .ویترویوس دو هزار سال قبل سه هدف اصلي معماري را استحكام ،سودمندي و زیبایي
عنوان کرد که بعدها این اهداف به صورتهاي گوناگون در نظریههاي دیگر نظریهپردازان دیده شد و هرکدام از این اهداف در
طول تاریخ با توجه به شرایط و اهميت ،فضا خواندهشده است .چنانکه در دوران کالسيک فضا به روشهاي ساخت مانند
شيوههاي طاق زني و مسائل فني معماري گفته ميشد و در معماري رومي تا قرن نوزدهم فضا به معناي حجم و فاصله ميان
دیوارها ،سقف و کف بود .در قرن نوزده و بيست ميالدي فضا به سبک ترکيبي از زیبایي و تزئينات اطالق ميشود .مثالً برالکه فضا
را معادل سبک و جان راسكين آن را معادل تزئينات ميدانست پوزنر و رایت نيز در معماري مدرن فضا را فاصله ميان جدارها تلقي
ميکردند ولي رایت فضاي معماري را ترکيبي از سه فضاي فيزیكي ،ادراکي و عملكردي ميدانست(روث.)1881،1
این سير تاریخي با دستهبندي گيدیون نيز هماهنگي دارد ،او مفهوم فضا را به سه دوره تقسيم ميکند که در دوره اول به
ساختوساز و دوره دوم به تهي و دوره سوم به روابط تهيها تلقي ميشده است (گيدیون )1888،واژه مكان در نظریههاي هنجاري
بيشتر از جانب نظریهپردازان پدیدارشناس هنجاري مطرحشده است و معناي مكان جایگاه انسان در هستي است .مفهوم مكان در
نظریههاي اثباتي معماري بهویژه روانشناسي محيط نيز مطرحشده و گسترشیافته است .نظریه اثباتي در رشتههاي طراحي و
1 Relph
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معماري شامل نظریههاي محتوایي و رویهاي است .موضوع نظریه محتواي ،کيفيت محيط ،چگونگي عملكرد آن و قابليت آن براي
تأمين فعاليتها ،نيازهاي جسماني و تجربههاي زیبایيشناختي مردم است و ميتواند به دو جزء اصلي مرتبط یعني نظریه محيط
طبيعي و نظریه رابطه انسان  -محيط تقسيم شود؛ بنابراین مكان در روانشناسي محيط با واژه محيط تحليل ميشود و محيط
بهعنوان تمامي حقایقي است که بر انسان ميگذرد .در جدول ( ،)1خالصهاي از فضا ،مكان و محيط از دیدگاههاي مختلف معماري
آمده است.

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)91 :تابستان  ،9749جلد دو

جدول  :1خالصهای از فضا ،مکان و محیط از دیدگاههای مختلف معماری(نگارنده بر گرفته از مبانی نظری)
محيط
فضا
مكان
افراد مهم
دیدگاه
فضا به معناي روشهاي
ویتریوس ،برالکه،
ساخت حجم ،تهي ميان
راسكين ،رایت ،کالينز،
هنجاري (سنتي)
دیوارها ،سقف و کف ،سبک
پوزنر
تزئينات و زیبایي است
مكان جایگاه انسان در
هيدگر ،بشالر ،الكساندر
پدیدارشناسانه
هستي است
نوربرگ شولتز ،لينچ
(فلسفي)
محيط بهعنوان تمامي
لوین ،بارکر ،ویكر ،هال،
اثباتي (روانشناسي
حقایقي است که بر انسان
ایتلسون ،پروشانسكي،
محيط)
ميگذرد
کانتر

 -2-4عوامل شکلدهنده حس مکان
با توجه به مفهوم حس مكان در دیدگاههاي مختلف و سطوح مختلف حس مكان ،عوامل شكلدهنده حس مكان را ميتوان
در دو گروه عوامل شناختي و کالبدي بهصورت زیر بيان کرد:
الف -عوامل ادراکي و شناختي :حس مكان ترکيبي است از معاني ،نمادها و کيفيتهایي که شخص یا گروه بهصورت خودآگاه
یا ناخودآگاه از فضا یا منطقهاي خاص ادراك ميکند .معاني و مفاهيمي که پس از ادراك مكان توسط فرد رمزگشایي ميشود از
عوامل ایجاد حس مكان هستند .در این صورت حس مكان تنها به معناي یک حس یا عاطفه یا هرگونه رابطه با مكاني خاص
نيست ،بلكه نظام و ساختاري شناختي است که فرد با آن به موضوعات ،اشخاص ،اشياء و مفاهيم یک مكان احساس تعلق پيدا
ميکند .ازاینرو افراد بدون حس مكان قادر به زندگي در محيطي خاص نيستند ،چراکه حس مكان توانمندي فضا یا مكان در ایجاد
حسي خاص نسبت به کليت مكان است و با این حس ،مكان رابطه فرد با تمامي مفاهيم ،اشخاص و سایر موضوعات موجود در آن
مكان را تأمين ميکند .در این مفهوم ،حس به معناي احساس مرحله قبل از ادراك نيست بلكه به معناي عاطفه یعني مرحله پس از
شناخت است .بهاینترتيب مكانها در افراد مختلف حسهاي متفاوتي ایجاد ميکند و نقش شخصيت و تجارب گذشته انسانها در
دریافت این حس مؤثر است .فضایي که در فرد حس مكان و تعلق ایجاد ميکند دیگر براي او فضا نيست و تبدیل به یک مكان
ميشود .در این صورت مكان کليتي ميشود که مردم تمام فعاليتها و اتفاقات را با آن ميشناسند .مثالً مردم وقتيکه به مسجدي
وارد ميشوند ،با مكان مسجد مواجه ميشوند نه با اشكال مجرد ،مردم ،نماز و فضا و همين توانمندي مكان است که در وراي اجزا
و فعاليتها موجب احساس تعلق به مكان مسجد ميشود .تعلق به اجتماع نيز از عوامل مؤثر در ایجاد حس مكان است چنانکه
هيومن حس مكان را شامل تعلق به اجتماع و حس محلي تعریف کرده است ازنظر او حس مكان ادراك فردي مردم از محيط خود
و احساسات کموزیاد آگاهانه آنها از آن محيط است .حس مكان شخص را بهگونهاي با محيط پيوند ميدهد که فهم و احساس
انسان با زمينه معنایي محيط به یكپارچگي ميرسد(هيومون.)1888 ،1
برخي از فضاها روح مكان قوي دارند که بر انسانهاي مختلف تأثيرات مشابه ميگذارند؛ بنابراین انسان به مكاني که در آن
زندگي ميکند ،از پيش ،مجموعهاي از مفاهيم فرهنگي ميدهد و این پيش مفهومها راهي که انسان با مكان مواجه ميشود را
شكل ميدهد .همچنين قرارگاههاي رفتاري بر انسان تأثير ميگذارند و براي این تأثيرات الگوهایي وجود دارد و مردم نيز باکيفيت
طراحي کالبدي و مراقبت مكانها بر قرارگاههاي رفتاري تأثير ميگذارند .این تأثيرات ميتواند کوتاه یا بلندمدت ،مثبت یا منفي
باشد.
ب -عوامل کالبدي :ازنظر فریتز استيل مهمترین عوامل کالبدي مؤثر در ادراك و حس مكان ،اندازه مكان ،درجه محصوریت،
تضاد ،مقياس ،تناسب ،مقياس انساني ،فاصله ،بافت ،رنگ ،بو ،صدا و تنوع بصري است(استيل )1881،8او همچنين خصوصياتي نظير
هویت ،تاریخ ،تخيل و توهم ،راز و رمز ،لذت ،شگفتي ،امنيت ،سرزندگي ،شور و خاطره را موجب برقراري رابطه متمرکز با مكان
ميداند .ازنظر سالواسن حس مكان از تعامل سه عنصر موقعيت ،منظر و درهم تنيدگي فردي به وجود ميآید که هرکدام از آنها
بهتنهایي براي خلق حس مكان کافي نيست عوامل مختلفي چون بيحوصلگي ،یكنواختي ساختمانها و ظهور عصر دیجيتالي
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تهدیدي براي حس مكان بهحساب ميآیند .ازنظر او شخصيت کالبدي ،مالكيت ،اصالت ،ساکنين و وسایل رفاهي ،طبيعت مانند آب،
گياهان ،آسمان ،خورشيد و فضاهاي خصوصي و جمعي؛ اجزاي تشكيلدهنده مكان هستند که در خلق حس مكان مؤثرند.
ازنظر نوربرگ شولتز حس مكان در مكانهایي یافت ميشود که داراي شخصيت مشخص و متمایز هستند و شخصيت
محيطي از چيزهاي ملموس شناختهشده که داراي مصالح ،شكل ،بافت و رنگ است .همچنين ازنظر لينچ نيز حس مكان عواملي
است که ميان انسان و مكان ارتباط برقرار کرده و وحدت به وجود ميآورد و فضا باید هویت قابلادراکي داشته باشد و قابلشناسایي
و بهیادماندني و نمایان باشد تا حس مكان ایجاد کند .این نوع حس مكان ميتواند احساس تعلق نيز به همراه داشته باشد .جنيفر
کراس نيز عوامل مؤثر بر حس مكان را چگونگي رابطه با مكان و حس اجتماع ميداند و رابطه با مكان را صورتهاي
زندگينامهاي ،معنوي ،عقيدتي ،روایتي ،مادي و وابستگي اجباري دستهبندي ميکند که با عاملي مانند هویت ،دروني و
رضایتمندي پنج تراز مختلف از حس مكان را ایجاد ميکند(کراس )8551،1بنابراین بررسيها نشان ميدهد ویژگيهاي کالبدي با
ایجاد معاني و تأمين فعاليتهاي خاص ،در ایجاد حس مكان مؤثراست .تأمين فعاليتها از فضا با رضایتمندي از ویژگيهاي متغير
محيط مانند دما ،صدا و امكان انجام فعاليتهاي فردي و تعامالت اجتماعي توسط عناصر ایستاي محيط مانند ابعاد ،تناسبات و
فرمها به وجود ميآید .شناخت و عاطفه نسبت به فضا با درك معاني ،نمادها ،زیبایيشناختي فرمي و معناي فضا و هویت مندي با
آن حاصل ميشود.

پدیدارشناسي از ریشه یوناني ( )phaineinگرفتهشده که به معناي نمایش و نشان دادن است ،واژه پدیده در فرهنگ لغت و
بستر به معناي یک شيء یا یک جنبه و نمودي است که بهجاي تفكر از طریق حواس نه از طریق حسي شناخته ميشود .مكان
معموالً در مقابل امر معقول قرار دارد که از ریشه ( )nousبه معناي آن چيزي است که بهوسيله عقل و تفكر دریافت ميشود.
پدیده چيزي است که بر کسي ظاهرشده یا خود را نشان ميدهد ولي خود پدیدارشناسي بيش از توصيف آن چيزي است که بر
شخص ظاهر ميشود ،همانگونه که مرلوپونتي ميگوید ،پدیدهشناسي مطالعه ماهيتها است با این تعریف و به تبعيت از آن براي
همه مسائل ميتوان تعاریفي ماهوي ارائه نمود .براي تعریف ماهيت یکچيز باید به دنبال یافتن نوعي ارتباط یا ساختار بود که در
بيان تعدادي از موقعيتهاي مرتبط ،ثابت باقي ميماند .هدف اصلي پدیدارشناسي ،بررسي تحقيق و شناخت مستقيم و بيواسطه
پدیدهها است .در این شيوه شناخت هر پدیده بدون توجه به فرضيات قبلي و ادراکات ناآزموده آگاهانه و صریح بررسي و ادراك
ميشود ،ازآنجاکه هدف شناسایي ماهيت پدیدهها است ،از این روش تالش ميشود که با پدیدهها برخوردي خالص ،دستاول و رها
از نظریات قبلي صورت پذیرد و پدیدهها آنچنانکه هستند شناخته و بيان شوند (پرتوي.)1888 ،
بهاینترتيب پدیدارشناسي با منفک ندانستن انسان و جهان ،دیدگاههاي انگار گرایي و واقعگرایي را به چالش طلبيده و کليتي
یگانه مبتني بر توصيف روابط صميمانه انسان و جهان مطرح ميسازد ،کليتي که از هر نوع دوگانه انگاري سوژه (فاعل شناسایي) و
ابژه (موضوع شناسایي) مبراست .مكان از دیدگاه پدیدار شناختي کانوني است که در آن انسان با حوادث و رویدادهاي معنادار،
هستي خود را تجربه ميکند و درعينحال نقطهاي است که انسان از طریق آن در محيط جهتیابي و در آن دخل و تصرف ميکند.
معموالً مكان که دربرگيرنده جهات گوناگون و تعدادي گشودگي است ،با یک عرصه دروني در تعامل با عرصههاي بيروني تجربه
ميشود .این واقعيت نشان ميدهد که مكان خود دریک زمينه وسيعتر قرارگرفته و نميتوان آن را در شرایط منفک و ایزوله فهميد
(نوربرگ شولتز )1820،8بنابراین مكان پدیدهاي کلي و کيفي است که نميتوان آن را به هيچیک از ویژگيهایي چون ارتباط
فضایي ،تقليل داد .در این صورت چنين تقليلي ماهيت مكان دگرگون خواهد شد.
مكان ،محل و شرط الزم براي بودن را به وجود ميآورد .گوهر اصلي مكان از چيزهایي همچون بناها و سازهها به دست
ميآید .هایدگر همچنين انسان را برحسب مكان تعریف ميکند و انسان بودن را به معناي داشتن دانش مكان ميداند .نوربرگ
شولتز نيز مانند هایدگر معتقد است که مكان اساساً همان چيزي است که هست و این به دليل کيفيات ذاتي موجود در مكان است.
ازاینرو مداخله انساني در مكان زماني موفق خواهد بود که بتواند ،شخصيت اصلي مكان را بشناسد و پيرو آن محيطهایي انساني
ایجاد نماید که باشخصيت مكان هماهنگ بوده و در آن ناسازگاري ،تحميل و تحكم وجود نداشته باشد(سایمون )1888،8ازنظر او
مكان بخشي از هستي و وجود انسان است که واجد مفاهيمي به گستردگي تجارب و مقاصد بشري است که انسانها در آن حوادث
معنيدار هستي خود را تجربه ميکنند .مكان از اشياء و چيزهاي واقعي ساختهشده و داراي مصالح ،ماده ،شكل ،بافت و رنگ است و
واجد دو جنبه اساسي فضا و شخصيت است .دیگر مباحث پدیدارشناسي مكان توسط جغرافيدانان مطرحشده است .رلف جغرافيا را
تداعي چيزهایي ميداند که به مكان شخصيت ميدهند از نظر او واقعيت جغرافيا ،واقعيت مكان است و مؤلفههاي اصلي مكان را
اینگونه بيان ميکند(رلف.)1826،
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شکل  :1مؤلفههای حس مکان (رلف)1791 ،

 -5چارچوب نظری تحقیق
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)91 :تابستان  ،9749جلد دو

برداشت کلي حاصل از تعاریف حس مكان نشان ميدهد که حس مكان حاصل ارتباط دروني انسان ،تصورات ذهني او و
ویژگيهاي محيطي است .این مفهوم از یکسو ریشه در تجربههاي ذهني همچون خاطره ،سنت ،تاریخ ،فرهنگ ،اجتماع و غيره
دارد و از سوي دیگر متأثر از زمينههایي عيني و بيروني در محيط مانند طرح ،منظره ،بو و صدا است که نشان ميدهد حس مكان
مفهومي پيچيده از احساسات و دلبستگي انسان نسبت به محيط است که در اثر انطباق و استفاده انسان از مكان به وجود ميآید،
انسان با مكان زندگي روزمره ایجاد ميشود ،بهاینترتيب فرد به مكاني که در آن زندگي ميکند مجموعهاي از پيش تصورات
دریافت شده قبلي را ميدهد ،این پيش تصورات چگونگي پاسخ او به محيط را شكل ميدهند .در بعضي مواقع فرد به مكاني که با
این پيش تصورات شكلگرفته ،در طول زمان شكل جدیدي ميدهد .هرچند آشنایي مداوم و زیاد یكي از عواملي است که موجب
حس مكان ميشود ،ولي بهتنهایي کافي نيست .ویژگيهاي کالبدي با تسهيل فعاليتها و ایجاد هویت ،حس مكان را تقویت
ميکنند .طبق مدل کانتر عوامل کالبدي بهواسطه کيفيت طراحي ،معاني و فعاليتها را بهبود ميبخشند و با مرتفع ساختن نيازهاي
زیستي ،رواني و اجتماعي انسان باعث سلسلهاي از ادراکات ،رضایتمندي و درنهایت ایجاد حس مكان ميشوند مدل پيشنهادي در
شكل ( )8عوامل مؤثر بر حس مكان و چگونگي شكلگيري آن را توضيح ميدهد.

شکل  :2حس مکان و مؤلفههای آن (نگارنده بر اساس مبانی نظری)

-6یافتههای تحقیق
در این بخش به معرفي نمونه موردي تحقيق و تحليل آن براساس مولفه هاي حس مكان مي پردازیم:

 -1-6محله آخوند قزوین
محله آخوند یكي از محالت قدیمي شهر قزوین است که در بافت تاریخي آن قرارگرفته است .شكلگيري محله آخوند در
قزوین به دوره صفویه و شروع گسترش منطقه قزوین بهعنوان یک شهر و پایتخت صفویان قبل از اصفهان بازميگردد و بيشتر
توسعه و ساخت اماکن تاریخي آن در دوره قاجار انجامشده است .ازجمله اماکن برجسته و آثار تاریخي این محله ميتوان از مدرسه
سردار ،آبانبار سردار کوچک ،حمام بلور ،خانه امامجمعه شهيدي ،خانه محصص (محل بنياد ایرانشناسي) ،مقبره آخوند ،خانه زرنگار
و مسجد سبز نام برد .در راسته احياي هویت تاریخي شهر و محالت قدیمي ،طرح بهسازي و مرمت این محله توسط شهرداري
02

قزوین در سال  1181به انجام رسيد .سازمان ميراث فرهنگي در حال آمادهسازي پروندهاي براي ثبت جهاني هسته تاریخي شهر
قزوین ميباشد .موقعيت محله آخوند قزوین در شهر قزوین در شكل ( ،)8مشخص شده است:

نام بنا
آبانبار حاج
کاظم
آبانبار سردار
کوچک
مسجد و مدرسه
سردار
خانه امامجمعه
شهيدي

حسينيه امينيها

گرمابه بلور

جدول  :2ویژگیهای بناهای تاریخی موجود در محلهی آخوند(نگارنده)
ویژگيها
کاربري معاصر
کاربري تاریخي
سر در کاشيکاري شده ،طاق رسمي بندي ،کتيبه سنگي ،وجود دو
موزهاي  -بازدید عموم
آبانبار
بادگير به ارتفاع هشت متر با تزیينات کاشيکاري
سر در کاشيکاري شده ،ورودي داراي رسمي بندي با کتيبهاي از
موزهاي  -بازدید عموم
آبانبار
سنگ مرمر به خط نستعليق
مدرسهاي داراي حياط مرکزي در دوطبقه که طبقه باال داراي دو
ميان سراي کوچک و مسجدي با سه فضاي گنبد دار و سر دري زیبا
مسجد مدرسه
مسجد مدرسه
و کاشيکاري شده در ضلع جنوبي
خانهاي تاریخي که قسمت بيرونياش در دوطبقه باقيمانده،
مرکز هنرهاي شهري
مهمانخانه با خنچه پوش ،قابهاي چوبي ،گچبري و نقاشي روي
خانه مسكوني
شهرداري قزوین
چوب و دیوار تزیينشده با نقاشي
داراي چهار حياط و فضاهاي مختلف در دوطبقه همكف و زیرزمين،
سه تاالر که در موازات یكدیگر قرارگرفته و بهوسيله ارسيهاي
خانه مسكوني و
حسينيه
زیبایي به یكدیگر مرتبط هستند و داراي تزئيناتي چون نقاشي،
حسينيه
آیينهکاري ،رفهاي کاسهاي مزین گچبري و گره بندي چوبي
وجود نقاشيهاي منحصربهفرد زوي آهک و همچنين تزیينات یزدي
موزه سنگ
حمام
بندي با آهک در سربينه ،فضاهاي معماري سالم و برجايمانده
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شکل  :3موقعیت محله آخوند در شهر قزوین(نگارنده)

با توجه به مقدمات و پيشينهي تاریخي محله شناخت و وضعيت بناها در یک مقاله امكانپذیر نيست .جدول ( )8ليستي از
مهمترین بناهاي موجود در محله را در بر مي گيرد.

اگر بهصورت موردي و تاریخي به وضعيت محله آخوند دقت کنيم متوجه طيف تاریخي گسترده آن از صفویه ،قاجار ،پهلوي
خواهيم بود .نكته قابلتوجه اینکه تقریب ًا ارزشمندترین بناهاي قزوین در این بافت واقعشدهاند .مجموعهاي از کاربريهاي معماري
ایراني از خانه گرفته تا آبانبارهاي بزرگ .این شكل از موجودیت کالبدي ما را به بررسي زمان و مكان و هویت در آن واميدارد.
بررسي مفاهيمي چون روح زمانه ،زمان و مكان بهترین گزینه براي دست یافتن به هدف غير عيني ما در محله ميباشد.

 -2-6بررسی حس مکان در آبانبار و مدرسه سردار
در چگونگي بنا نهادن مدرسه و آبانبار سردار کوچک در محله آخوند روایتهاي فراواني ست که صحيحترین آن بدین شرح
است .مسجد و مدرسه سردار یكي از زیباترین مدارس علميه شهر قزوین است که در انتهاي خيابان تبریز قرار دارد .باني این بنا دو
برادر به نامهاي حسينخان و حسن خان از سرداران فتحعلي شاه قاجار ميباشند که در سال  1881هجري قمري آن را در دوطبقه
احداث نمودند .درِ ورودي این بنا در سمت شمال واقع است که به هشتي وسيعي وارد ميشود و در دو طرف آن به دو شبستان راه
03

پيدا ميکند .سردرِ زیبا و باشكوه مدرسه با کاشيکاريهاي مينایي و نقوش گلوبوته ،پرندگان و خطوط اسليمي زینت یافته و داراي
کتيبهاي از سنگ مرمر و به خط نستعليق ممتاز ميباشد که به قلم شيخ محمدعلي بن شيخ عبدالرحيم بوده و در آن تاریخ و باني
بنا مشخصشده است .اشكال ( )0( ،)0و ( )6معماري زیباي بخش هاي مختلف مدرسه سردار را نشان مي دهد:
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شکل  :5سقف هشتی مدرسه سردار

شکل  : 4دید از حیاط مرکزی مدرسه سردار

()https://fa.wikipedia.org/wiki

()https://fa.wikipedia.org/wiki

صحن مدرسه به شكل مستطيل با  1005مترمربع
مساحت داراي یک ساختمان دوطبقه ميباشد که اِزاره
آن با سنگ و بقيه با آجرتراش و کاشيهاي رنگارنگ
تزئين شده است .گرداگرد حياط مدرسه از چهار طرف در
قسمت گلویي با خط زیباي نستعليق به رنگ سفيدروي
کاشي بنفش ،اشعار محتشم کاشاني درجشده است .در
وسط حياط مدرسه حوضي سرپوشيده و در جنوب مدرسه
مهتابي بزرگي است که بهاندازه یک متر از کف حياط
بلندتر است و از جانب شرق و غرب هماندازه مدرسه
شکل  :1سردر ورودی مدرسه
ميباشد که در تابستان براي استراحت و یا انجام مراسم
()https://fa.wikipedia.org/wiki
تعزیه احداثشده است.
باب حجره در بخش شرقي و غربي دو گوشواره که متصل به ایوانهاي کوچكي است ،بناشده بهطوريکه در وسط یک مدرس
(محل درس) یا حجره بزرگ است و در دو طرف آن دو گوشواره باریک قرار دارد که راهروي طبقه دوم ميباشد .مسجد سردار در
قسمت جنوبي حياط مدرسه و متصل به مهتابي بزرگ آن واقع است و سه طاق آجري دارد .در باالي طاق مياني که بزرگتر از دو
طاق دیگر است ،گنبد مخروطي کوچكي با کاشي فيروزهاي برپاشده و در باالي گنبد ،سرقبه اي با طول بيش از  8501و عرض 05
سانتيمتر قرار داشته است .اشكال ( )8(،)2و ( )8معماري زیباي بخش هاي مختلف آب انبار سردار را نشان مي دهد:

شکل  :9نمای ورودی آب انبار سردار

شکل :8طاق و ستون های داخل آب انبار

()https://fa.wikipedia.org/wiki

()https://fa.wikipedia.org/wiki

شکل  :7پله های اب انبار ()https://fa.wikipedia.org/wiki

جدول :3بررسی مولفه های حس مکان در مدرسه و آب انبار سردار(نگارنده)
آب انبار سردار
مدرسه سردار
مولفه هاي حس مكان
داراي فرم مربع مي باشدو
داراي فرم مستطيلي با حياط مرکزي مي باشد.
فرم
ویژگي
سه فضاي گنبد دار و سر دري زیبا و کاشيکاري
سر در کاشيکاري شده ،ورودي داراي رسمي
بافت و تزئينات
هاي
شده
بندي با کتيبهاي از سنگ مرمر به خط نستعليق
یک طبقه و زیرزمين که فضاي اصلي آب انبار در
داراي حياط مرکزي در دو طبقه که داراي دو ميان
کالبدي
روابط و چيدمان
آن قرار گرفته است.
سراي کوچک و سه فضاي شبستان گنبددار
مكاني هویتمند در سطح محله و شهر مي باشد که مكاني هویتمند در سطح محله و شهر مي باشد که
مكان مورد نظر گاهي با نام مدرسه سردار شناخته
مكان مورد نظر گاهي با نام اب انبار سردار شناخته
هویت
شود.
مي
معاني
مي شود.
نماد فرهنگي و اجتماعي در سطح محله و سبک
نماد معماري اسالمي دوره قاجار و تزئينات منحصر
زیبایي و نمادها
زندگي دوره قاجار
به فرد آن دوره
این اب انبار در حال حاضر داراي کاربري موزه مي
این مدرسه در حال حاضر داراي کاربري مسجد-
تعامالت اجتماعي مدرسه مي باشد و شاهد تعامالت اجتماعي مردم در باشد و بيشتر از قبل در آن تعامالت اجتماعي دیده
مي شود.
این فضا مي باشيم.
رضایتمندي از فضا وجود دارد.
رضایتمندي از فضا وجود دارد.
رضایتمندي
فعاليت ها
به دليل کاربري فعلي آب انبار که تبدیل به موزه
این مكان داراي حس اجتماع پذیري باالیي است و
حس اجتماع
شده است ،تمایل به حضور در این مكان توسط
به دليل قدمت و کاربري آن مردم تمایل به حضور
پذیري
مردم مشاهده مي گردد.
در این فضا دارند.
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آبانبار سردار کوچک بر خالف نام آن از آبانبارهاي بزرگ و مهم شهر قزوین به شمار ميرود .این آبانبار سي و هفت پله
دارد با چهار شير و انبار آن به چهار گنبد و چهار بادگير یا بخارکش مسقف است .نماي آن با آجرهاي کاشي تزیين یافته و داراي
کتيبهاي از سنگ مرمر است .باني این آب انبار محمد حسن خان و محمد حسين خان سردار ،دو برادر از امرا و سرداران فتحعلي شاه
و محمدشاه قاجار بودهاند که در سال  1888هجري قمري اقدام به ساخت این بنا کردهاند .چون این آبانبار منتسب به برادر
کوچک تر ميباشد به آبانبار سردار کوچک معروف شدهاست در حالي که که از لحاظ اندازه وسيع تر است از آبانبار سردار بزرگ.
این آب انبار سي و هفت پله دارد با چهار شير و انبار آن به چهار گنبد و چهار بادگير یا بخارکش مسقف است .نماي آن با آجرهاي
کاشي تزیين یافته و داراي کتيبهاي از سنگ مرمر است .مولفه هاي حس مكان در مدرسه و آب انبار سردار در جدول ( )8به
تفكيک آورده شده است:

 -7نتیجهگیری
توجه به مؤلفههاي مؤثر بر طراحي فضاهاي با ایجاد حس مكان در حوزههاي علمي و اجرایي شرایط اتخاذ تصميمات بهينه را
براي مدیران اجرایي و طراحان فراهم ميآورد .حس مكان با ميزان تمایل حضور کاربران در محيط در ارتباط بوده و تعامالت
اجتماعي متقابل ميان فرد و محيط را تعریف ميکند و محرك فرد جهت بازگشت مجدد به مكان ميباشد که این امر به جهت
ایجاد ارتباط مناسب ميان فرد و محيط پيامدهاي بسياري را در پي خواهد داشت .در پژوهش حاضر معيارهاي مؤثر بر ایجاد حس
مكان در قالب مؤلفههایي طبقهبندي و تحليل شد .تحليل نتایج بيانگر آن است که عواملي مانند عوامل ادراکي ،شناختي ،عوامل
اجتماعي و عوامل محيطي -کالبدي در جهت بازتاب حس مكان از عوامل بسيار تأثيرگذار در این خصوص ميباشند که هرکدام
00

 این، از این نتایج ميتوان جهت شناخت و تقویت عوامل مؤثر بر ایجاد حس مكان استفاده کرد.شامل زیرمولفه هاي متعدد ميباشد
 موردبررسي قرار گرفت و،مؤلفههاي در مدرسه و آبانبار محله آخوند قزوین که از شاهكارهاي معماري دوره قاجار ميباشند
.بررسيها نشان داد که حس و مكان و مؤلفههاي آن در این دو اثر تاریخي بهوضوح دیده ميشود
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