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  ومكان تعلق به حس 
  هاي واقعي و مجازي مكانتطبيقي آن در  ةمطالع

  *علي شرقي
  ***راحيل ندومي ،**نژاد الدين مهدي جمال

  چكيده
هـاي انسـاني و    اي خاص بر سطح زمين نيست، موقعيتي است كه ارزش مكان صرفا نقطه

گيرند. امروزه رشد ميزان استفاده از فضاي مجـازي و   تصاوير ذهني در بستر آن شكل مي
هاي انساني و تعامالت اجتماعي از جهان عيني به مجازي نمايـانگر گسـترش    انتقال كنش

اي بـين مكـان    در جهان مجازي است. اين پژوهش مقايسههرچه بيشتر گذران زمان افراد 
عيني و مجازياست و به دنبال آن است كه قابليت تبديل شدن فضاي مجازي بـه مكـان و   
وجود حس مكان در آن را بررسي نمايد. در اين راستا پس از پرداختن به مفهـوم مكـان،   

ه و روند ادراك مكان پديده فضاي مجازي و امكان تبديل آن به مكان مجازي بررسي شد
و مطابقت آن با مكان مجازي مورد توجه قرار  گرفته است ؛ پديده حس مكان، سطوح آن 
و سپس امكان تجربه حس مكان و سطوح آن در جهان مجازي مطالعه شده و در نهايـت  

اي تطبيقي بين حس مكان عيني  پس از بررسي عوامل تشكيل دهنده حس مكان، به مقايسه
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اخته است. و نتيجه  نهايي اينكه، گرچه فضاي مجازي قابليت تبديل شدن به و مجازي پرد
  مكان را داراست، اما حس مكان به طور كامل در آن تجربه نخواهد شد.

  حس مكان، ادراك حس مكان، مكان عيني، مكان مجازي. :ها واژه كليد
 

  مقدمه. 1
ها  كالبد فيزيكي محل زيست آنپيشرفت تكنولوژي نيازها و شيوه زندگي مردم و به تبع آن 

هاي اخير رابطه بين انسان  را تحت تاثير قرار داده است. به دنبال اين تغيير، در مطالعات دهه
و مكان زندگي او و باال بردن ميزان اين رابطه مورد توجه پژوهشگران قـرار گرفتـه اسـت.    

حسي است كه پس از  يكي از عوامل موثر در اين ارتباطمفهوم حس تعلق به مكان يا همان
). Jiven and Larkham, 2003: 68شـود (  ادراك و قضاوت نسبت به محيط در فرد ايجاد مـي 

چـه در ايـن    واقع شده اسـت. امـا آن  پردازان مختلف مورد كنكاش  اين مفهوم توسط نظريه
پژوهش مورد توجه قرار گرفته امكان وجود ايـن مفهـوم در فضـاهاي مجـازي اسـت. در      

روز فزوني يافته تا جايي كـه امـروزه    به ه ميزان استفاده از فضاهاي مجازي روزساليان گذشت
 ,Relphسـازند (  آفريني كرده، تجربـه اندوختـه و خـاطره مـي      افراد در اين فضاها شخصيت

). اين امر باعث ايجاد پديده نوظهور مكان مجازي شده است. اين مقاله بر آن است 2007:19
هاي عينـي بـه    ظري مختلف درباره روند ايجاد حس مكان در مكانهاي ن تابا بررسي ديدگاه

هاي مجازي بپردازد. از سويي با توجه بـه اسـتفاده در حـال     ها با مكان مقايسه و مطابقت آن
هاي مجازي، امكان داشتن حس تعلق به اين نوع مكان در سـطوح   افزايش كاربران از مكان

  شود. مختلف و حد ادراك حسي فرد در آن بررسي مي
  

  مكانمفهوم . 2
ــان، نق  ــاي آكســفورد واژه مك ــگ لغــت جغرافي ــين  درفرهن ــه اي خــاص در ســطح زم ط

هاي انسـاني در آن   است كه محلي قابل شناسايي براي موقعيتي است كه ارزش شده  تعريف
هنـگ لغـت انگليسـي وبسـتر نيـز      . فر)Mayhew, 2015نـد ( ا گيري و رشد يافتـه  بستر شكل

بـه  هـاي خـاص    يايي، به نحوه و قرارگيري افراد در جامعـه در مكـان  بر مفهوم جغراف عالوه
از منظـر پديدارشناسـي، مكـان    . )Webster, 2016(بعـد اجتمـاعي فضـا اشـاره دارد    عبارتي 
عناصـري اسـت كـه در كنـار يكـديگر        است بيش از يك محل انتزاعـي؛ مجموعـه    چيزي



 159   ... يواقع يها آن در مكان يقيتطب ةمطالع حس تعلق به مكان و

 :Norberg Schulz, 1975كننـد ( شخصيت يك فضا و در واقع ماهيت مكان را تعريـف مـي  

العمـل و معنـي بـراي     ). مكان هر موقعيت محيطي است كه باعث ايجاد تجربه، عكـس 431
ع آگـاهي و ادراك اسـتوار اسـت و    ). ماهيت مكان بر نوSeaman, 2013: 150شود ( افراد مي

 ,Relphشـود (  مكان، مركزي پرمحتـوا و عميـق از هسـتي و وجـود بشـر تعريـف مـي       هر

دهد، آميخته شدن آن بـا معـاني و    پس آنچه كه يك فضا را به مكان ارتقاء مي). 1976/2008
: 1394(شاهچراغي و بندرآباد،  يابد مفاهيم عميق است كه در طول زمان گسترش و ژرفا مي

259.(  
ديدگاه انتقادي به مكان بر تعامالت اجتماعي پويا تاكيد دارد و ارتبـاط درون و بيـرون،   

عواملي از اين دست كه بـه طـور مسـتمر در يـك مكـان در حـال       اقتصاد، جهاني شدن و 
گرايـان در علـم    داند. از ديد اثبات بازتوليد هستند را دليل منحصر به فرد بودن هر مكان مي

شناسي، مكان بر چگونگي ارتباط انسان با فضا و آفرينش مكان توسط وي تاكيـد دارد   روان
 :Castello, 2016هاسـت (  شي از تفاوت ميان انسانها نا و تفاوت ميان ارزيابي مردم از مكان

هـا   ) را براي مكان تعريـف كـرده كـه در آن مكـان    1). بر اين اساس، كانتر مدلي (نمودار48
هـاي   ،مفاهيم وويژگـي كنش ميان سه عامل رفتـار انسـاني   مرتبط با انسان بوده و نتيجه برهم

 ).Canter, 1977: 113-105هستند (فيزيكي 

  

 
  )Canter, 1977مدل كانتر براي مكان ( .1.نمودار

  
  مكان مجازي ةپديد. 3

براي بررسي مفهوم مكان مجازي در ابتدا بايد فضـاي مجـازي و چيسـتي و چگـونگي آن     
مطالعه شود. فضاي مجازي بر اساس تعريف فرهنگ لغت آكسفورد فضايي متصور در ذهن 

 ,Relphشـوند (  هاي الكترونيكي برقرار مي انسان است كه توسط آن ارتباطات بر مبناي داده

رفتار انساني

ويژگي هاي  مفاهيم
كالبدي

 مكان
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اي برخوردار است كه به سرعت در حال توسعه  ). اين فضا از پويايي بسيار پيچيده2007:19
هـاي ارتبــاطي   دو بخـش تكنولـوژي  و گسـترش اسـت. بسـتر ارتباطـات در ايــن فضـا از      

هـاي نـوري،    ها، تلويزيون كـابلي، كابـل   قديمي و چه جديد مثل تلقن، فكس، ماهواره  (چه
افزارهـا و...) تشـكيل شـده اسـت      هـا، نـرم   پهناي باند و...) و تكنولوژي اطالعـاتي (رايانـه  

دهـد   ). فضاي مجازي بخشي از زندگي اجتماعي انسان را تشكيل مـي 55: 1382(صدوقي، 
هاي به هم پيوسته اطالعاتي با زيربناي كامال تكنولوژيك  كه در آن تعامالت از طريق شبكه

ها نفـر اسـت كـه از     ته است. از لحاظ كاركردي فضاي مجازي متشكل از ميليونشكل گرف
هـاي   هاي نوري به رايانه و سـاير دسـتگاه   ها و كابل ها، روترها، سوئيچ دهنده طريق سرويس

 ,Schell & Clemensگيرد ( ارتباطي متصل هستند و فعاليت و تعامالت در آن فضا شكل مي

هـاي موجـود و    مجازي بـا همـاهنگي سـاير تكنولـوژي     ). در حال حاضر فضاي85 :2006
ابزارهاي مختلف ارتباطي توانسته يك ساختار منسجم ارتباطي را فراهم آورد امـا از لحـاظ   
محتوا و موضوعات مطرح در فضاي مجازي چنين انسـجامي مشـاهده نشـده و مفـاهيم و     

فرد،  كي و پيشگاهيفضاهاي جديد تركيبي در حال ظهور در اين عرصه هستند (كريمي پاشا
  ). يكي از اين مفاهيم، مكان مجازي و امكان ارتقاء فضاي مجازي به آن است.238: 1393

دانند كه به آن معنا داده شده؛ آن را جايي براي  پديدار شناسان مكان را بخشي از فضا مي
كننـد (شـاهچراغي و بنـدرآباد،     جاري شدن رويدادها و وقايع به منظور زنـدگي تلقـي مـي   

) معتقد است مكان فضايي است كه براي فرد يا Relph, 1976/2008: 29). رلف (260: 1394
گاه  ) نيز پديده مكان را جلوه73: 1392گروهي از مردم داراي معني باشد. شولتس (پرتوي، 

اي است كه بـا   داند و معتقد است مكان فضاي احساس و درك شده عيني دنياي زندگي مي
ر طبق اين تعاريف، اگر فضاي مجازي براي افراد داراي معنـي شـود و   آميزد. ب خاطره درمي

توان آن را مكان ناميد. به اعتقاد  شان در اين فضا واقع گردد، مي بخشي از رويدادهاي زندگي
) انسان به شكل غريزي در مواجهه با فضـاي بكـر، شـروع بـه     92: 1390براتي و شكري (

كند. با قرار گرفتن در فضـاي   ها مي وري از آن و بهرههاي خود  بازتوليد تجربيات و اندوخته
دهد. به عبـارتي   مجازي نيز به عنوان محيطي بكر به شكل ناخودآگاه رفتاري مشابه بروز مي

انگيزي براي  فضاي مجازي به علت تعريف شدنش در ذهن كاربران و ايجاد معني و خاطره
  ).Malecki, 2016: 4ها به مكان تبديل شده است ( آن

ي مكـان مفهـومي اسـت كـه از طريـق      گونه كه ذكر شـد از ديـدگاه پديدارشناسـ    همان
رار داد. يكـي شـدن انسـان و فضـا     توان نوع رابطه انسان و فضا را مورد خـوانش قـ   مي  آن
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: 1394)، (شـاهچراغي و بنـدرآباد،   2شود(تصـوير  ها موجب ظهور مكان مي هماني آن اين  يا
ترين ركن ادراك معناي يك مكان اسـت و معنـا در يـك     ). بنابراين تجربه مكان اصلي264

مكان ارتباط مستقيم با شيوه تجربه مكان توسط فرد را دارد. هر چه مـدت ارتبـاط فـرد بـا     
 ,Hidalgoيابد ( مكان بيشتر شود، به همان نسبت شناخت و درك او از آن مكان افزايش مي

ها و زندگي كردن در فضاي مجازي، آن فضـا را بـراي    ). از سويي انجام فعاليت281 :2001
آورد. در واقع نقطه اشتراك  سازي فراهم مي فرد معنادار كرده و براي وي بستر ايجاد خاطره

شـكل گرفتـه، تـاثير گذاشـته و     فضاي مجازي و واقعي الگويي است كـه در ذهـن كـاربر    
). بنابراين، بر طبـق  93: 1390گردد (براتي و شكري،  مي شود، يعني خاطره ايجاد مي  ذخيره

نظريات پديدارشناسان فضاي مجازي با گذر زمان در حال حاضر تبديل به مكـان مجـازي   
  شده است.

 1977ظريـه كـانتر كـه در سـال     شناسانه در مورد مكـان عمومـا بـر پايـه ن     ديدگاه روان
بر مبناي  1998ت. مونتگومري نيز در ) شكل گرفته و گسترش يافته اس1كرد (نمودار  منتشر

مدل كانتر اصولي را براي خلق مكان ارائه كرد كه قابليت تعميم پذيري داشته و عبارتنـد از  
خصوصيات فيزيكي، فعاليت و تصورات ذهني. با توجه به اين اصول، جداي از بعد كالبدي 

ـ    و فيزيكي، تمامي جنبه ه مكـان در مـورد   هاي بررسي شده در راستاي تبديل شـدن فضـا ب
ـ    فضاي مجازي صدق مي ر تشـكيل الگوهـاي ذهنـي كـاربران     كند. تاثير فضـاي مجـازي ب

توان معادل تاثير محيط پيرامون (محيط واقعي) بر ذهنيـات نـاظران دانسـت. براتـي و      مي  را
كنند مبني بر ايـن كـه پـارامتر بعـد فيزيكـي در       اي را مطرح مي ) فرضيه93: 1390شكري (

مكان الزم است ولـي كـافي نيسـت و بـه وجـود آمـدن عرصـه عمـومي و          تبديل فضا به
بـه بعـد مـدل كـانتر مـورد نقـد        2000خصوصي مجازي دليل بر همين مدعاست. از سال 

چهار خصوصيت را براي مكان برشمرد كه  2001گرفت. موسسه پي. پي. اس در سال   قرار
يوستگي و نيز راحتي و تصوير شامل استفاده و فعاليت، اجتماعي بودن، دسترسي و به هم پ

). تمامي چهـار عامـل در فضـاي مجـازي     270: 1394ذهني است (شاهچراغي و بندرآباد، 
وجود داشته و بنا بر اين مدل فضاي مجازي به مكان بدل شده است. بنـابراين چـه از ديـد    

ه شناسي، در عصر امروز مكان مجازي وجود دارد. بنـابراين مسـئل   پديدارشناسي و چه روان
  مكان وجود آن در مكان مجازي است.مطرح شده در اين پژوهش حس تعلق به مكان و ا

  عيني و مجازي ادراك مكان. 4
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) ايـن  594: 1380پـذير اسـت. مـاتالك (    به طور كلي، فهم مكان از طريق ادراك آن امكـان 
تقريبـا   داند. در مرحله اول فرد با ارزيابي سريع واكنشي اي مي ادراك را فرآيندي دو مرحله
شود. مرحله دوم دربرگيرنده  دهد كه به آن مرحله الهام گفته مي آني نسبت به مكان نشان مي

ها وجود دارد. در ايـن مرحلـه    رمزگشايي از اشارات محيطي است كه در اشياء و روابط آن
فرد كه در مرحله اول به آگاهي شهودي از محيط دست يافته است، به جستجو، رمزگشايي 

پردازد. به ايـن   تر اطالعات مي كننده و پردازش ژرف ات، نسبت دادن معاني تداعياز اطالع
افتد به اين شـرح   منظور چهار بعد از ادراك مكان كه به طور همزمان در ذهن فرد اتفاق مي

  ):158: 1394مورد بررسي قرار گرفته است (بل، 
  
 بعد شناختي 1.4

سـت. در واقـع ايـن بعـد فـرد را      ا دهـي و ذخيـره اطالعـات    شامل فكـر كـردن، سـازمان   
  سازد كه محيط را شناخته  و با معنادار شدن آن، مكان را درك نمايد. مي  قادر

 

 بعد عاطفي 2.4
ذار اسـت. البتـه ايـن تـاثير     شامل احساسات فرد اسـت كـه بـر درك وي از مكـان تاثيرگـ     

  بوده و درك مكان نيز بر احساس فرد موثر است.  دوطرفه
 

 بعد تفسيري 3.4
شود. الزم بـه ذكـر اسـت در تفسـير      هايي است كه از مكان گرفته مي امل معاني يا تداعيش

هـاي ذهنـي    اند به خاطرات و اندوخته اطالعات براي تطبيق محركاتي كه جديد تجربه شده
  شود. تكيه مي

 

 گذاري بعد ارزش 4.4
 هاست. ها و ترجيحات و تعيين بد و خوب آن شامل تركيب ارزش

شود كه هر فرد با ورود بـه   ي اين چهار بعد در مكان مجازي، مشاهده ميدر روند بررس
جا را ارزيابي كرده و اطالعات مكان را در ذهن  سايتي خاص، آن مكان مجازي همچون وب
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). با آشنا شدن با محيط و ايجاد مكاني براي Relph, 2007:21نمايد ( دهي و ذخيره مي سازمان
بيند بـه صـورت    از مكان تاثير پذيرفته و هر چه مياطالعت شخصي خود، احساسات وي 

ها  شود. با برقراري ارتباط با سايرين و همچنين جستجو در سايت معاني در ذهنش ثبت مي
هـاي مختلـف    انـدوزيكرده و بـراي موقعيـت    هايگفتگوي متفاوت شروع بـه خـاطره   و اتاق
را در مكـاني كـه مـورد     اي كـه زمـان بيشـتري    گيرد. به گونه هايي متفاوت درنظر مي ارزش

ــ تاييــدش اســت ســپري كــرده و هــر آن  كنــد از دامنــه ارتباطــاتش  ر مــيچــه را بــد تعبي
تـرين ركـن    نمايد. در فرآيند ادارك مكان، چه واقعي و چه مجازي، تجربه اصلي مي  حذف

انسـان در آن بـا ديگـران هـم      شود. تجربه مكان، فـردي و ذهنـي اسـت كـه     محسوب مي
 ).Bille and Sorensen, 2016: 161شود ( مي  احساس

 

  حس تعلق به مكان عيني و مجازي. 5
شناسـي،   هاي متفاوت مانند پديدارشناسـي، انسـان   نگاه علمي به پديده حس مكان در حوزه

ريـزي شـهري باعـث تنـوع      شناسي، جغرافيا و برنامـه  روانشناسي محيطي، معماري، جامعه
هـا   ). تنوع نگرشHidalgo and Hemandez, 2003: 273تعاريف براي اين مفهوم شده است (

در سطوح نظري و عملي در هنگام مطالعه پيوند يك فرد با مكان شماري از اصطالحات و 
). ديدگاه مورد نظر اين مطالعه به سوي Low and Altman, 1992: 28مفاهيم را ساخته است (

به همين دليل پديده حس مكان پديدارشناسي و روانشناسي محيطي در معماري سوق دارد. 
 شود. از منظر پديدارشناسي و روانشناسي محيطي در ادامه شرح داده مي

از ديدگاه پديدارشناسان، حس مكان به معناي مرتبط شـدن بـا مكـان بـه واسـطه درك      
تواند در يك مكان براي فرد به وجود آيـد   هاي روزمره است. اين حس مي نمادها و فعاليت
هاي فردي و  ). حس مكان و ارزشRelph, 1976/2008عمق و گسترش يابد ( و با گذر زمان

) حـس  58: 1385). به اعتقاد فالحـت ( Canter, 1971جمعي بر يكديگر تاثير متقابل دارند (
مكان عاملي براي احساس امنيت، لذت و ادراك عاطفي افراد در يك مكـان اسـت كـه بـه     

كند؛ چيزي اسـت كـه افـراد در     فضا كمك ميها و احساس تعلقشان به آن  مندي آن هويت
هـاي تكـراري اسـت كـه      هـا و اتفـاق   اي از رسـم  آفريننـد و نتيجـه   دوره زماني خاص مـي 

ها چنان احساسي از جاذبه در فـرد   كند. بعضي از مكان هواي يك فضا را توصيف مي و حال
ه، شـاداب و  نشدني القا كرده و او را سـرزند  كنند كه به وي نوعي احساس وصف ايجاد مي

  كنند و اين همان حس تعلق به مكان است. مند به بازگشت به آن مكان مي عالقه
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) Senseبراي بررسي حس مكان از منظر روانشناسي محيطـي ابتـدا واژه معنـاي حـس (    
يـن واژه در فرهنـگ لغـت آكسـفورد     ) ا1385:60شود. طبق مطالعـه فالحـت (   بررسي مي

هـاي   هايي است كه بـدن بـه محـرك    العمل عكس معني اصلي دارد:نخستين معني حس  سه
ن، شـنيدن، چشـيدن و المسـه را    از حواس پنجگانه ديـدن، بوييـد   دهد و يكي مي خارجي
دوم احساس، عاطفه و محبت يعني قضاوتي كه بعد از ادراك معنـاي شـيء    شود. مي  شامل

د. انـد خـوب، جـذاب يـا بـد باشـ      تو آيد كـه مـي   نسبت به خود شيء در فرد به وجود مي
معني توانايي در قضاوت درباره يك موضوع انتزاعي مثل معناي حس در اصـطالح    سومين

يابي كه به مفهوم توانايي يك فرد در پيدا كردن مسـير در نشـان دادن خـود بـه      حس جهت
خت تام يـا كلـي يـك شـيء توسـط      توان گفت حس همان شنا انسان است. در نهايت مي

كان بيشتر بـه معنـاي دوم نزديـك اسـت، يعنـي      است. واژه حس در تركيب حس م  انسان
عاطفه، محبت، قضاوت و تجربه كلي مكان يا توانايي مكان در ايجاد حس خاص يا تعلـق  

 در افراد.

ها به تجربه حسي، عاطفي و معنوي خاص نسـبت   از ديدگاه روانشناسي محيطي، انسان
پنـداري بـا    نوعي همـذات  به محيط زندگي نياز دارند. اين نيازها از طريق تعامل صميمي و

پنـداري،   محيطي كه در آن سكونت دارد قابل تحقق است؛ اين تعامـل صـميمي و همـذات   
شود. در روانشناسي محيطي اصطالحات تعلق به مكان، تعلق  حس تعلق به مكان ناميده مي

(شـاهچراغي و   شوند به اجتماع، ساختار عاطفه و معنا و تجربه از مباحث مهم محسوب مي
. تعلق به مكان به اين معناست كه مردم خود را به واسطه مكـاني كـه   )271: 1394باد: بندرآ

كنند. اين ارتباط كه همان حس مكـان اسـت    اند، تعريف مي در آن به دنيا آمده و رشد كرده
دهد و خاطره مكان هويت و قدرت  اي عميق و ماندگار تحت تاثير قرار مي مردم را به گونه

شود كه انسان  اي به پيوند فرد با مكان منجر مي نمايد. اين حس به گونه انسان را تقويت مي
ها، معـاني، عملكردهـا،    هاي خود از نشانه داند و بر اساس تجربه خود را جزيي از مكان مي

فـرد   به سازد. اين نقش نزد او منحصر شخصيت و نقشي براي مكان در ذهن خود متصور مي
شود (رحيميان و محكي،  مي براي وي مهم و قابل احترامو متفاوت است و در نتيجه مكان 

1387.(  
حس مكان از منظر روانشناسي محيطي امري فرهنگي است. بدين معني كه در اكثر افراد 
تجزيه و تحليل فضا به صورت نماد مشترك فرهنگي قابـل تجربـه اسـت. در واقـع افـراد      

توانـد محـرك    وري كه يك فضا ميدانند، به ط ها را به خصوصيات فرهنگي مرتبط مي مكان
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افتد كه رابطـه فضـا و    تجربه انسان و يادآور مفاهيم و معاني فرهنگي باشد. گاهي اتفاق مي
اي  هـاي اسـطوره   گيرد. به طور مثال تعلق مكاني بـه مكـان   فرد از طريق تجربه صورت نمي

در ذهـن  تجربه نشده توسط انسان به صورت معاني اجتماعي و سياسي درك شده از قبـل  
). بنابراين، حس مكان در تجربه رابطه نمادين فرد، گـروه و  Richardson, 1963انسان است (

تواند ضمن فرهنگي بودن از ديگر منابع اجتماعي، سياسي، تاريخي  مكان نهفته است كه مي
  ).1و فرهنگي نيز معنا گرفته و تقويت شود (جدول

 )Altman and Low, 1992نمادين انسان و محيط ( ةانواع رابط .1 جدول

  
گيرد كه آيـا در مكـان    پس از بررسي تعريف حس مكان، اين نكته مورد توجه قرار مي

انـد.   هاي مجازي متنوع و در دسـترس  توان حس مكان را تجربه نمود؟ مكان مجازي نيز مي
تباط ). اين اتصال نياز ار1پذير است (تصوير امكان اتصال فرد به فرد در هر گوشه دنيا امكان

هاي مجـازي در ذهـن    سازد. كاربران در مواجهه با مكان جمعي و خبررساني را برآورده مي
هـا در راسـتاي بـه يـاد آوردن و      هاي ذهنـي كـرده و از آن   خود شروع به تشكيل طرحواره

ها را اصالح كـرده و   هاي مكرر خود اين طرحواره كنند. در تجربه اندوزي استفاده مي خاطره

كان
و م

ان 
انس

ان 
ن مي

ادي
 نم
طه
 راب

واع
ان

ارتباط تبارشناسانه
ايجاد ارتباط از طريق شناسايي تاريخي مكان، خانواده يا جامعه -

برقراري ارتباط در زمان هاي طوالني -
ارتباط به واسطه از 
دست رفتن سرزمين

ايجاد ارتباط از طريق از دست دادن مكان و تجديد خاطره با  -
فرآيند آفرينش مجدد

ارتباط اقتصادي
ايجاد ارتباط از طريق مالكيت يا ميراث -

مالكيت زمين تعلق به مكان ايجاد مي كند -

رابطه كيهان شناختي ايجاد تعلق مكاني به واسطه تطابق ميان اسطوره ها و نمادها از  -
طريق مناسبات مذهبي، معنوي يا اسطوره اي

ارتباط زيارتي تجربه مكاني موقت اما به دليل اهميت مذهبي، معنوي يا   -
اجتماعي، حس مكان عميق و مداوم

ارتباط روايتي آشنا شدن با مكان به واسطه افسانه ها و داستان ها و ايجاد حس  -
مكان به آن سرزمين با گذشت زمان
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كننـد (براتـي و    تر مي كيل شده با توجه به نيازهاي ارضا شده خود را كاملالگوي ذهني تش
شباهت هايي دارنـد، امـا مسـئله    ). تا اينجا حس مكان واقعي و مجازي 94: 1390شكري، 

ها  است كه كاربران مكان مجازي كالبد، بدن و حتي شخصيت مجازي دارند كه خود آن  اين
جـا توسـط    هـايي كـه آن   كلمـات و واژه .) ,147Seamon :2013كنند ( را ساخته و تعريف مي

چه  ؛ آنش استاز روياها و آرزوهاي او درباره خود يا شود گاه آيينه شخص نوشته مي  يك
را در پس پـرده  خود  كمبودهاي زندگي واقعيفرد داشت كه باشد، ولي نيست.  دوست مي

كند. وابسـتگي او بـه    اش مي نويسد، پنهان مي شخصي صفحاتهايي كه به آساني در  دروغ
در ايـن  زيـرا   .گيـرد  فاصـله مـي   خـود و از زندگي واقعي  شدهدنياي مجازي زياد و زيادتر 

هم خودش و هم ديگران تصور بهتـري از او دارنـد و در نتيجـه     صورت در مكان مجازي
مجـازي در وجـودش    سـاير افـراد  حس خوبي از ماندن در اين فضا و ارتبـاط داشـتن بـا    

كنند در فضاي مجـازي   بعضي افراد ادعا مي لبته الزم به ذكر است كه گاهي. اگيرد مي  شكل
. شايد عـواملي مثـل   )43: 1387(اميدبخش و حشمتي،  هستند تر شان نزديك به خود واقعي

و عـدم حضـور نهادهـاي نظـارتي      ناشناس بودن، نامريي بـودن، عـدم بازخوردهـاي آنـي    
شناسـد پـس آزاد اسـت     را نمي فردد. كسي تر حرف خود را بزنن شود تا افراد راحت  باعث
سـت و كسـي حـاالت    ادغدغه به اشتراك بگذارد. نامريي  گذرد، بي اش مي چه در انديشه آن

توانـد از   تـر مـي   را نمي بيند، پـس راحـت   ويهاي  چهرهاو، لكنت زبان احتمالي و ضعف
 به هر سو، در اين صـورت هـم شـخص در پـس ناشـناس بـودن      هايش بگويد.  دلمشغولي

در مكـان مجـازي   هـايي هسـتند مبنـي بـر ايـن كـه       ها نمونـه  دهد.اين هايي را بروز مي وجه
ر فرآينـد دريافـت اطالعـات از    احساسات فرد دخيـل شـده و منجـر بـه ادراك عـاطفي د     

لذت و ادراك عاطفي در مكان مجازي كه به فرد ).اين Brosch et al, 2013: 3شود ( مي  محيط
  آفريند. دهد،سطحي از حس تعلق به مكان را در فرد مي ميهويت و احساس تعلق 
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  )AO Kaspersky Lab, 2015زمين ( ةارتباطات اينترنتي در سطح كر ةنقش .1 تصوير

  
 سطوح مختلف حس مكان عيني و مجازي. 6

بندي گاسو از حـس مكـان بـه سـه بخـش آشـنايي        حس مكان سطوح مختلف دارد؛ دسته
بندي حس مكان بوده است  ها در سطح عميق با مكان از اولين قدمسطحي، معمولي و بسيار 

)Gussow, 1972: 89پردازان ديگري از جمله شاماي، هيـومن و   بندي او نظريه ). پس از طبقه
بندي مفهوم حـس   هاي ديگري  براي سطح قالب 2001و  1992، 1991هاي  كراس در سال

مـده اسـت. در ايـن ميـان، شـاماي بـا       عناوين اين سطوح آ2مكان معرفي كردند. در جدول
تفـاوتي نسـبت بـه     براي داشتن حس مكان، جداي از سطح اول بي بندي، ترين سطح گستره
سه مرحله اصلي تعلق به مكان، دلبستگي به مكان و تعهد به مكان را با شـش سـطح    مكان،

زهـاي  ). اين سطوح در تـداوم يكـديگر بـوده و مر   Shamai, 1991: 349-350كند ( تعيين مي
تفاوتينسبت به مكان قرار دارد. پـس از   ترين سطح بي مشخص قابل تفكيك ندارند. در پايين

كنـد و   داند در يك مكان متمايز زندگي مـي  آن آگاهي از قرارگيري در يك مكان كه فرد مي
كند و آگاهي  دهد اما هيچ حسي او را به مكان متصل نمي نمادهاي آن مكان را تشخيص مي

ي فرد فراتر از يك آدرس يا موقعيت نيست. تعلق به مكان در سطح سوم به فرد از مكان برا
دهد و در اين حالت نمادهاي مكـان و آنچـه    احساس بودن و تقدير مشترك با مكان را مي

دهد براي فرد مهم است. در سطح دلبستگي به مكان فرد ارتباط عـاطفي   براي مكان رخ مي
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كـه هويـت فـرد در     براي او معنايي خاص دارد تـا جـايي  اي با مكان داشته و مكان  پيچيده
). سـطح  Lewicka, 2011: 214دهـد (  تركيب با معـاني و نمادهـا بـه مكـان شخصـيت مـي      

و پيوسـتگي  فـرد بـا نيازهـاي      شدن با اهداف مكـان نيـز نشـان دهنـده درآميختگـي       يكي
ها  ق شده و از آنها منطب است. در اين حالت فرد اهداف مكان را تشخيص داده، با آن  مكان

كند. ششمين سطح يعني حضور در مكان به نقش فعال فرد در اجتماع كه علـت   پيروي مي
آن تعهد به مكان است توجه دارد. باالترين سطح حس مكان فداكاري براي مكان است كه 

هـاي   هـا و رفـاه در موقعيـت    ها، آزادي هاي زيادي در جهت گرايشات، ارزش فرد فداكاري
  دهد.  ود نشان ميمختلف از خ

  )45: 1391كاللي و مديري، هاي مختلف ( مكان بر اساس ديدگاهسطوح گوناگون حس  .2 جدول
  هاي مختلف سطوح گوناگون حس مكان بر اساس ديدگاه

Gussow(1976) Shamai(1991)  Hummon(1992)  Cross(2001)  

  آشنايي سطحي با مكان
  آشنايي معمولي با مكان

  با مكانآشنايي بسيار عميق 

  تفاوتي نسبت به مكان بي
آگاهي از قرارگيري در يك 

  مكان
  تعلق به مكان

  دلبستگي به مكان
  يكي شدن با اهداف مكان

  حضور در مكان
  فداكاري براي مكان

  مكاني بي
  بيگانگي با مكان
  مكان نسبي

  داري ناخودآگاه ريشه
  داري عقيدتي ريشه

  مكاني مطلق بي
  مكاني نسبي بي

  مكانبيگانگي با 
  داري نامنسجم ريشه
  داري منسجم ريشه

  
بندي حس مكان از ديـدگاه شـاماي تنهـا دو سـطح آخـر از       الزم به ذكر است در سطح

گـذاري منـابع انسـاني     شوند. حضور در مكان با سـرمايه  رفتارهاي واقعي افراد برداشت مي
م مكان يعني هنگامي هاي نر شود. به ويژه اين امر در اليه همچون زمان و پول نشان داده مي

است.  مشاهده ساتش در ارتباط است، قابلكه رفتارهاي فرد در قبال مكان با عواطف و احسا
شود وي همواره اين  مثال رفتار رسيدگي به باغچه به فرد آرامش داده و همين امر باعث مي

ابـر  در بررفتار را تكرار نمايد.در سطح فداكاري براي مكان فرد با از خودگذشتگي از مكان 
گونه تهديد، تخريب يا سودجويي محافظت كرده و تا جايي كه جانش هم به خطر بيفتد هر

) سه سـطح ديگـر را   276: 1394دهد. عالوه بر اين سطوح شاهچراغي و بندرآباد ( ادامه مي
مكـاني، وحـدت بـا مكـان و روح      انـد كـه شـامل هويـت     براي حس مكان معرفي نمـوده 

شود. در رابطه با هويت مكاني معتقدند بخشي از شخصيت وجودي هر انسان كـه   مي  مكان
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شناساند. يعني هنگامي كـه   سازد مكاني است كه او خود را با آن مي هويت فردي وي را مي
مكـان دانسـته و آن را بخشـي از    كنـد خـود را متصـل بـه آن      انسان راجع به خود فكر مي

(رضـازاده و حيـدري،    گيرد اي عميق شكل مي مكان رابطهشمارد و ميان او و آن  برمي  خود
يابـد كـه يكـي بـدون      ). در سطح وحدت با مكان فرد چنان با مكان وحدت مي84: 1389

پيوندي انسان و مكان اسـت كـه در    شود. اين سطح، سطح وااليي از هم معني مي ديگري بي
كـان را از ديگـري   ت كـه يـك م  دهد. روح مكان همـان ويژگـي اسـ    هماني رخ مي آن، اين
كند. تصور روح مكان به معني پذيرش وجود يك هويت براي مكـان اسـت كـه     مي  متمايز

تـه و رفتارهـايش نيـز تحـت تـاثير      انسان با حضور در آن تحت تـاثير ايـن روح قـرار گرف   
  است.  آن

ر مكـان مجـازي وجـود ندارنـد.     تمامي سطوح مختلـف ذكـر شـده از حـس مكـان د     
بنـدي شـاماي را در مكـان مجـازي      حله اصلي و پنج سطح اول دسـته توانند دو مر مي  افراد

تواند نسبت به صفحه شخصي خـود در مكـان مجـازي     تجربه كنند. به عبارتي يك فرد مي
هاي مجازي دانسته و نمادهـاي ديـداري و    تفاوت باشد، آن مكان را متمايز از ساير مكان بي

شـتراك بـا مكـان مجـازي داشـته و      احسـاس ا تواند  شنيداري آن را تشخيص دهد. وي مي
تبـاط عـاطفي بـا مكـان مجـازي      توانـد ار  نمادهاي آن برايش واجد ارزش باشد. حتي مـي 

كرده و آنجا برايش معني پيدا كند ودر سطح باالتر دلبسته آن مكان شده تا جايي كـه    برقرار
لشـي در  سو شده واز اهداف آن پيروي نمايد. اما در مقايسـه بـا ايـن سـطوح، چا     با آن يك

تجربه مرحله سوم حس تعلق به مكان در مكان مجازي وجود دارد. گرچه امكـان حضـور   
فيزيكي در مكان مجازي وجود ندارد اما برخي افراد با استفاده بيش از اندازه و غرق شـدن  

شـان در دنيـاي عينـي     كننـد تـا جـايي كـه زنـدگي      در اين مكان، خود را با آن درگيـر مـي  
 گـذارد  افتد اما تبعات منفـي در زنـدگي فـرد مـي     ح گرچه اتفاق ميشود. اين سط مي  مختل

)Spagnolli and Gamberini, 2005: 13 بنـدي شـاماي    ). از سويي، در هفتمين سطح از دسـته
بينند تا حدي كه براي آن فـداكاري كننـد. اگرچـه     افراد خود را متعهد به مكان مجازي نمي

چـه ثابـت مانـده اسـت انسـان و نيازهـا و        اما آنظاهر برقراري روابط اجتماعي تغيير كرده 
هـاي افـراد يعنـي اعتقـادات و      ). آرمان43: 1387هايش است (اميدبخش و حشمتي،  آرمان

ذرنـد در عمقـي از وجـود انسـان     ها از جـان بگ  خصوصياتي كه افراد حاضرند به خاطر آن
مجازي بيان كنـد امـا    ها را در مكان توانند مجازي باشند، ممكن است آن دارند كه نمي  قرار

  ).2شوند (نمودار ها مجازي نمي خود آن
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  شاماي ةسطوح حس مكان مجازي بر اساس نظري .2نمودار 

 

فداكاري براي مكان                                     6 
حضور و درگيري با مكان                              5
يكي شدن با مكان                                      4
دلبستگي به مكان                                      3
تعلق به مكان                                            2
آگاهي از قرارگيري در يك مكان                     1
بي تفاوتي نسبت به مكان                               0

 مرحله اول

 مرحله دوم

 مرحله سوم

 در مكان مجازي وجود دارد

 در مكان مجازي وجود دارد

 در مكان مجازي وجود دارد

 در مكان مجازي وجود ندارد
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هاي عمومي  هويت مكاني براي انسان بخشي از هويت فردي اوست و حاصل شناخت
). بـه  Guyot and Seethal, 2007: 59كنـد (  از جهان فيزيكي است كه انسان در آن زندگي مي

 ني زنـدگي كـرده و خـود را از آنِ   طور مثال فردي در مكاني خاص رشد و يا مدت طـوال 
گويد مشهدي  داند و در تعريف هويت خود، آن مكان را ذكر كرده و بطور مثال مي مكان مي

دهد، ممكن است شخصي بگويد در يك  يا شيرازياست. اين اتفاق در مكان مجازي رخ نمي
داند تا جـايي كـه    ي عضو است اما خود را متعلق به آن مكان و يكي با آن نميجامعه مجاز

هماني با مكان نيز موضوعي است كه پيوند واالي مكان  بخشي از هويتش را شكل دهد. اين
اياست هويت انسان بدون ارتباط با مكان معني ندارد.  طلبد. اين پيوند به گونه و انسان را مي

شود. چه بسا فرد با احساس خستگي از مكان خاص  مجازي واقع نمياين امر نيز در مكان 
كند و در  مجازي از صفحه مورد نظر خارج شده و يا حتي صفحه شخصي خود را پاك مي

 كنار اين امر همچنان خودش باقي خواهد ماند.

 

  حس مكان عيني و مجازي ةدهند . عوامل تشكيل7
يل است، عوامل ادراكي و شناختي اسـت.  گيري حس مكان دخ يكي از عواملي كه در شكل

حس مكان تركيبي پيچيده از معاني، نمادها و كيفياتي است كه شخص به صورت خودآگاه 
). معـاني و  Shamai, 1991: 154كنـد (  اي خـاص ادراك مـي   يا ناخودآگاه از فضا يـا منطقـه  

د حـس  شـوند از عوامـل ايجـا    مـي  مفاهيمي كه پس از ادراك مكان توسط فرد رمزگشـايي 
هستند. بنابراين حس مكان يك نظام شناختي است كـه فـرد بـا آن بـه موضـوعات،        مكان

كند. به طور مثـال وقتـي    اشخاص، اشياء و مفاهيم موجود در يك مكان حس تعلق پيدا مي
شود، وي مكان مسجد همگام با فرم و اشكال مجرد آن، مردم، نماز  فردي وارد مسجدي مي

گـردد   زگشايي كرده و همين امر موجب ايجاد حس تعلق فرد ميو فضا را با هم درك و رم
) ابعاد مختلف حس مكـان را شـامل   Stedman, 2003: 822).  استدمن (62: 1385(فالحت، 

). 3داند (نمودار  بعد فيزيكي، بعد رفتاري و همچنين بعد روانشناختي (معنا و دلبستگي) مي
 :Gustafson, 2001، ديگران و خـود هسـتند (  در واقع اين سه بعد در پيوند با سه عامل فضا

127.(  
در كنار عوامل ادراكي و شناختي، بعد فيزيكي يعني عوامل كالبدي همچون اندازه مكان، 
درجه محصوريت، تضاد، مقياس، تناسب، مقياس انساني، فاصله، بافت، رنگ، بـو، صـدا و   

اصـالت، سـاكنين،    تنوع بصري در ايجاد حس مكان موثرند. شخصـيت كالبـدي، مالكيـت،   
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كالبد فيزيكي

معنا  و رفتار افراد 
دلبستگي

هويت مكاني

پيوند اجتماعيپيوند طبيعي

د و فضـاهاي خصوصـي و جمعـي همگـي     طبيعت ماننـد آب، گياهـان، آسـمان، خورشـي    
هـا از فضـا بـا     ). تـامين فعاليـت  Salvesen, 2002: 173سـازند (  هم حس مكان را مي  دركنار

رضايتمندي از خصوصيات متغير محيط همچـون دمـا، صـدا، رنـگ، نـور و امكـان انجـام        
هـا   توسط عناصر ايستاي محيط مانند ابعـاد، تناسـبات و فـرم    هاي فردي و اجتماعي فعاليت

گيري حس مكان را در گرو پيوند  شكل 2010گردد. رايموند، براند و وبر در سال  ايجاد مي
طبيعـت در   حضور مكـان فيزيكـي و  ). 3اند (نمودار هويت مكاني، اجتماع و طبيعت دانسته

  آيد. ها به چشم مي بحث
  

  )Stedman, 2003: 822حس مكان ( ةدهند ابعاد تشكيل .3نمودار 

  )1394:279مدل دلبستگي مكان رايموند، براند و وبر (شاهچراغي و بندرآباد،  .3 نمودار

 اجتماع
 همبستگي
 دلبستگي

 پذيريتعلق
 آشنايي

 محيط طبيعي
 ارتباط با طبيعت
 هويت محيطي

 وابستگي به طبيعت

 شخص
 هويت مكاني
 وابستگي مكاني
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حس مكان

عوامل كالبدي عوامل ادراكي و 
شناختي

 )63: 1385حس مكان (فالحت،  ةدهند عوامل تشكيل .4نمودار 

 

آيد، عوامل كالبدي مكان عيني در كنار ادراك، شناخت،  همان گونه كه از مطالعات برمي
هـاي   در مكـان دهنده حس تعلق بـه مكـان هسـتند.     دلبستگي و رفتار فرد از عوامل تشكيل

احساســات در وي  پــذيرد و مجــازي ادراك و شــناخت توســط فــرد صــورت مــي     
دهـد.   شود. در تعامل با ديگران رفتارهاي اجتماعي مجازي و واقعي بروز مـي  مي  برانگيخته

اندوزي، ارتبـاط و تجديـد رفاقـت،     گستردگي دنياي جديد مجازي، دسترسي آسان، خاطره
دهنـد و   گپ زدن و عواملي از اين دست همگي فرد را به سمت مكان مجـازي سـوق مـي   

). اما يكي از عوامل مهم در 95: 1390زند (براتي و شكري، انگي وي برمياحساسات را در 
مكان مجازي، نبودن كالبد فيزيكي و تجربه آن توسط كاربران است. به عبارتي حذف كالبد 

 ). انسـان بـا  Arora et al., 2014: 4دهـد (  در اين مكان ادراك فـرد را تحـت تـاثير قـرار مـي     
ادراك بـراي معنـي يـافتن يـك مكـان همزمـان از تمـامي        حس متولد شده و در روند   پنج

هـاي مجـازي    برد. بويايي، چشايي و المسه حواسي هستند كه در مكان هايش بهره مي حس
 برنـد  هـا بهـره مـي    اندو افراد از دو حس بينايي و شنوايي خود در ايـن مكـان   فراموش شده

)Willard and Schell, 2014: 541هنگـام برقـراري ارتباطـات در     ).از سويي، اگرچه افراد در
گيرد. از ديدگاه سهروردي حس رويت از  بينند،ولي ديدار صورت نمي هاي مجازي مي مكان

اقسام ادراك حضوري است كه فرد با شيء مريـي اتصـال پيـدا كـرده و نفـس او از واقـع       
).تفاوت اسـت  52: 1384شود (فنايي اشكوري،  خارجي شيء آگاه شده و درك حاصل مي

هـايي   هـاي مجـازي تصـاوير و نوشـتارها در قالـب داده      مشـاهده و ديـدار. در مكـان   ميان 
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شوند اما ديدار صورت نگرفته، انرژي ارتباط كامال منتقـل نشـده و بـه تبـع آن      مي  مشاهده
  گيرد. ادراك حسي به صورت كامل شكل نمي

، آگاهي، سازماندهي و ترجمـان اطالعـات  گيرد  هر شخص وقتي در يك مكان قرار مي
). ايـن اتفـاق در   Lindsay and Norman, 2013: 43كنـد (  مكان را به صورت ذهني درك مـي 

كـان مجـازي احساسـات فــرد    شـود. عـالوه بـر ايــن، در م    مكـان مجـازي نيـز واقـع مــي    
دراك حسـي نيـز در ايـن نـوع مكـان      پـس ا دهـد،  سـازي رخ مـي   شده و خاطره  برانگيخته

قرارگيري در مكان مجـازي، تعلـق بـه مكـان،      دهد. به عبارتي فرد پس از آگاهي از مي  رخ
) اما ادراك حسي 2نمايد (نمودار  دلبستگي به مكان و حتي يكي شدن به مكان را تجربه مي

 ,Falconerحواس بنيادين بشر درگير نيستند ( او بر اساس اطالعات مجازي است كه با همه

ي ارتباط با اين مكان تا حـدي  ). اين امر از يك سو و عدم توانايي فرد در برقرار987 :2017
كه حاضر شود براي آن فداكاري نمايد، مانعي براي ايجاد حس مكان مجازي در سطوح باال 

توانند جاي احساسات را در زندگي بشر گرفته و تمـامي   هاي مجازي نمي خواهد بود؛ داده
ن نيازهاي احساسي كه باعث ايجاد حس تعلق به يك مكـان تـا سـرحد فـداكاري بـراي آ     

  شود را برطرف نمايند. (همچون حس تعلق به وطن) مي
  

  گيري نتيجه. 8
فضاي زندگي انسان جايي است براي سكني گزيدن و آرامش يافتن كه در آن به احتياجات 
طبيعي و فرهنگي وي پاسخ داده شده و همچنين نيازهاي او در ارتباط بـا مظـاهر مختلـف    

).در دوران معاصر با 63: 1384اشند (محمودي، هاي انساني جوابگو ب حيات، فرهنگ و آيين
هاي زيستي انسان ايجاد شده است. لذا مفهوم مكان به  تغيير شيوه زندگي تغييراتي در مكان

طبيعي و پاسخگو به نيازهاي مادي و معنوي انسان، جـاي خـود را بـه     معناي حصولي شبه
شـيوه زنـدگي متـاثر از    ). از سويي، 37: 1390نوعي محصول مكانيكي داده است (نصري، 

هاي مجازي را به عنوان بستري جديـد بـراي زنـدگي در اختيـار افـراد و       تكنولوژي، مكان
هاي عينـي   كاربران قرار داده است. عدم پاسخگويي به تمامي نيازهاي روحي افراد در مكان

 اي كـه بـه دنبـال پاسـخ نيازهايشـان در      دهد، به گونـه  ها را به رفع اين معضل سوق مي آن
هاي مجازي را درك كرده، بـه   گردند. افراد مكان هاي جديد همچون مكان مجازي مي مكان

كنند، تا جايي كه  گذاري مي آن احساس پيدا كرده، در آن خاطره ساخته و حتي آن را ارزش
يابنــد. امــا آنچــه  از لحــاظ ادراكــي و شــناختي بــه ســطوح پايــه حــس مكــان دســت مــي
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تعلق به مكان در سطوح باالست. از سويي بـا حـذف   است عدم تجربه حس   اهميت  حائز
هاي انسان در ادراك ذهني مكان مجازي دخيل نيستند و از  كالبد فيزيكي مكان تمامي حس

ق به مكـان را در  هاي باالي حس تعل سويي ادراك حسي و عاطفي تا حدي نيست كه رده
ح، نسبت به مكان مجازي انسان برانگيزد. به عبارتي، يك كاربر ممكن است در باالترين سط

دلبسته شود و حتي با گذران وقت زياد در اين نوع مكان، اهدافش همراستا با آن گردد، امـا  
پـذيرد. همچنـين    فداكاري براي مكان كه از سطوح باالي حس مكان اسـت صـورت نمـي   

هويت مكاني و وحدت با مكان مفاهيمي وابسته به مكان كالبدي توام با بروز تمامي حواس 
هـاي   افتند. با پيشـرفت تكنولـوژي مكـان    هاي مجازي اتفاق نمي نساني هستند كه در مكانا

مجازي همواره رو به بهبود هستند و اين امر كه سطوح باالتر حس تعلق به مكان در آينـده  
  تواند با آن روبرو شود. ايجاد شود چالشي است كه جامعه مي
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