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*این مقاله برگرفته از رسالۀ د   کتري »عاطفه سریری« با عنوان »ایجاد    حس 
مورد   ي  )نمونۀ  معماري  عوامل  نقش  بر  تکیه  با  شهري  فضاهاي  د   ر  مکان 
»مهد   ی  و  افضلیان«  »خسرو  د   کتر  آقایان  راهنمایی  به  که  است  مشهد   (« 

چکید   ه
بیان مسئله: مسیر اد   راک انسان د   ر محیط همواره از طریق ارتباط حواس پنج گانه با عوامل کالبد   ی فضای 
معماری بود   ه  است. فرایند    اد   راک که به وسیلۀ د   ریافت اطالعات محیط از طریق حواس آد   می و سپس تحلیل 
آن د   ر ذهن اتفاق  مي افتد   ، پس از شناخت منجر به ایجاد    حس د   ر انسان می شود   . مهم ترین احساس بین 
انسان و مکان به اصطالح حس مکان نامید   ه می شود   . به د   لیل اهمیت افراطي به مسایل عیني و عملکرد   ي 
د   ر د   وره مد   رن، د   ر د   هه 60 میالد   ي توجه نظریه پرد   ازان موضوع حس مکان، بیشتر به عوامل انساني و معنایي 
معطوف شد    و موضوعات کالبد   ی سازند   ه حس مکان که سهل و ممتنع به نظر می رسید   ، کمتر به صورت 
مستقیم مورد    بحث قرار گرفت. لذا جایگاه عوامل کالبد   ی به واسطۀ گریزناپذیربود   ن امر کالبد    د   ر معماری، 
اگرچه د   ر نگاه اول واضح  می نماید   ، اما با د   رنظرگرفتن روند    اد   راک به  عنوان حلقۀ اتصال انسان به محیط، 

نیازمند    نگاه تازه ای به موضوع است. 
هد   ف پژوهش: تبیین جایگاه عوامل کالبد   ی د   ر روند    اد   راک انسان از حس مکان است. به  د   لیل رویکرد    
کالبد   ی د   ر این پژوهش، از نظریات پد   ید   ارشناسان استفاد   ه  شد   ه و پس از د   سته بند   ی مفاهیم، عوامل کالبد   ی 

د   ر سه حوزۀ عملکرد   ی، معنایی و زیبا شناسانه جای گرفته اند   . 
روش تحقیق: د   ر مرحلۀ اول د   ر قالب مطالعات اسناد   ی و کتابخانه ای، سپس مطالعات مید   انی د   ر محیط به 

صورت مشاهد   ه اکتشافی و د   ر نهایت با روش مصاحبه با نمونه گیری هد   فمند    انجام گرفت.
نتیجه گیری: نمونه مورد   ی یکی از پیاد   ه راه های شهر مشهد    است. پس از تحلیل و جمع بند   ی با تحلیل 
فرایند    اد   راک، این نتیجه به د   ست  آمد    که عوامل کالبد   ی از طریق اد   راکات اولیه بیشترین تأثیر را بر حس 
رضایت مند   ی از مکان د   اشته و اد   راکات ثانویه که به مرور زمان حاصل می شوند   ، بیشترین اثر را بر حس 
تعلق به مکان می گذارند   . روش تحلیل مصاحبه ها به صورت تحلیل محتوای کیفی و تماتیک و کد   گذاری 
باز و محوری، با استفاد   ه از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیود   ا )maxqda( نسخۀ د   وازد   ه صورت گرفته است. 

واژگان کلید   ی: عوامل کالبد   ی، حس مکان، پد   ید   ارشناسی، اد   راک، رضایت مند   ی از مکان.
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مقد   مه و بیان مسئله 
د   ر حوزه های مختلف از جمله روان شناسی  محیط، معماری 
 منظر و شهرسازی، نظریاتی د   ربارۀ حس مکان و مؤلفه های 
ارائه  شد   ه  است. حس مکان، موضوعی  است که  مؤثر بر آن 
و  قرارگرفت  نظریه پرد   ازان  مورد     توجه  میالد   ی   60 د   هۀ  از 
با پررنگ شد   ن  وارد    بحث مجامع علمی  شد   . د   ر د   ورۀ مد   رن 
-با  مد   رنیست ها  کالبد   گراي  و  عملکرد   گرا  جریان های صرفاً 
شعار معروف فرم، تابع عملکرد    است- عینیت زد   گی بر فضای 
معماری جامعه حاکم  شد   . این جریان های افراطی سبب ایجاد    
حرکت هایي د   ر خالف جهت آن و فرار از عینیات به سمت 
معنا و عوامل ذهنی همچون عوامل تاریخی شد   . جریان هاي 
بعد   ی بر عوامل معنایی و ذهنی معطوف شد   ه و موجب شد    
تعریف فضا د   ر معماري از عوامل عینی و کالبد   ی فاصله  گرفته 
و تمرکز آن بر موضوعات ذهنی و فراعینی قرارگرفت. هرچند    
تأثیر عوامل کالبد   ی بر حس مکان بد   یهی و صریح  می نماید   ، 
اما د   ر بیشتر موارد    مطالعات و نگرش ها معطوف به فضاهای 
ذهنی و تأثیرات غیرمستقیم عینیات شد   ه و عوامل کالبد   ی 

د   ر حاشیه قرارگرفته  است.
 از طرف د   یگر عوامل کالبد   ی به د   لیل ماد   ی بود   ن، قابلیت کنترل 
و برنامه ریزی  د   اشته و د   رصورت شناسایی و طبقه بند   ی، ظرفیت 
تأثیرگذاری بر حس مکان را باال برد   ه و توان بالقوۀ باالیی برای 
اعمال مد   اخالت برنامه ریزی شد   ه  د   ارد   . د   ر این جستار به بررسی 
جایگاه کالبد    و نقش آن د   ر اد   راک حس مکان پرد   اخته  می شود   .

چون  مختلفی  رویکرد   های  منظر  از  مکان  حس  نظریات 
با  است.  شد   ه   مطرح   پد   ید   ارشناسی  و  روان شناسی  محیط 
توجه به  اینکه پد   ید   ارشناسان عمیقاً بر تجربه تأکید    د   اشته و با 
پد   ید   ه های ملموس سروکار د   ارند   ، نظریات پد   ید   ارشناسی د   ارای 
ظرفیت باالیی جهت استخراج عوامل کالبد   ی و عینی است؛ 
این پژوهش براساس نظریات مبتنی بر د   ید   گاه های  د   رنتیجه 
پد   ید   ارشناسان  صورت گرفته است. د   ر تحقیقات پیشین، عوامل 
کالبد   ی مؤثر بر حس مکان گفته شد   ه، اما جایگاه این عوامل 
د   ر چرخۀ اد   راک مورد    بحث نبود   ه است. به د   لیل نسبی بود   ن 
انسان  اد   راک  با  ارتباط  د   ر  را  آن  باید     مکان،  موضوع حس 
سنجید   . همچنین با توجه به اهمیت موضوع زمان د   ر اد   راک 
حس مکان، به نظر می رسد    حس مکان به طور نسبی با عامل 
زمان متغیر است. از طرف د   یگر، حس مکان یک موضوع کلی 
است که د   ر زیرمجموعه های خود    احساساتی چون حس تعلق 
به مکان، رضایت مند   ی از مکان و وابستگی به مکان را شامل 
امر است که نقش کالبد     این  می شود   . فرضیۀ تحقیق مبین 
د   ر اد   راک حس مکان از سمت مخاطب نسبی بود   ه و وابسته 
به اد   راک مکان است؛ چنان که د   ر اد   راکات اولیۀ مخاطب بر 
حس رضایت مند   ی از مکان و د   ر اد   راکات ثانویه، بر احساس 
تعلق به مکان اثرگذار است. سؤاالت مهم تحقیق به این شرح 

است:جایگاه عوامل کالبد   ی تأثیرگذار بر حس مکان د   ر چرخۀ 
نظریات  از  را مي توان  کالبد   ی  مفاهیم  اد   راک کجاست؟چه 
پد   ید   ارشناسان تأثیرگذار بر حس مکان استخراج  کرد   ؟ تأثیرات 
کالبد    بر حس مکان د   ر اد   راکات اولیه و ثانویه، روی کد   ام حس 

انسان از مکان اثرگذار است؟ 

پیشینۀ تحقیق
عوامل  به  د   ستیابی  برای شرح چگونگی  کلی  ساختار  ارائۀ 
مناظر مختلفی صورت گرفته  است.  از  مکان  کالبد   ی حس 
با عنوان »نقش طرح کالبد   ی  فالحت )1384(، د   ر مقاله اي 
را  مسجد     شاخصه های  مهم ترین  مسجد   «،  مکان  د   ر حس 
است.  د   انسته   کالبد   ی  ویژگی های  استفاد   ه کنند   گان،  نظر  از 
هرچه اختالف بین سه عامل نشانۀ طرح معماری و فعالیت 
د   ر مسجد    کمتر باشد   ، حس مکان بیشتری به وجود    می آید   . 
وی د   ر این مقاله نشانه ها و معانی را عواملی می د   اند    که به 
صورت غیرمسقیم بر فعالیت ها و احساسات و خود    حس مکان 
اثر می گذارند   . از طرفی افزایش فعالیت را نیز باعث افزایش 

تجربه و تقویت حس مکان می د   اند   .
ارزیابی حس  مفهومی  »مد   ل  مقالۀ  د   ر  آیشام  و  میرغالمی 
مکان برای مؤلفه های کالبد   ی، اد   راکی« خاطره سازبود   ن فضا 
را جزو موارد    مهم  می د   اند     تاریخی و شاخص  بنای  و وجود    
)Mirgholami & Ayashm, 2016(. نگین تاجی )1390(، د   ر 
مقالۀ »بررسی نقش عوامل کالبد   ی د   ر تشکیل مفهوم مکان« با 
هد   ف مشخص کرد   ن چارچوب های این حوزه و کاربرد   ی کرد   ن آن 
د   ر زمینۀ معماری و شهرسازی ها به این نتیجه  رسید    که عوامل 
مؤثر د   ر تعریف فضا، تعریف لبه و مرز و محصوریت بصری، 
حفظ تضاد    و تنوع د   ید   هاي ورود   ی و خروجی، منظرسازی و 
نام گذاری فضاست. عباس زاد   ه، سلطان قرایی و مهاجر میالنی 
د   ر مقالۀ  »تأثیر عوامل کالبد   ی بر حس مکان« به این نتیجه 
رسید   ند    که شکل ظاهری و اند   ازه، روابط فضایی و د   کوراسیون 
و بافت طراحی د   اخل د   ر اثرگذاری روی حس مکان مهم است 
 .)Abbaszadeh, Sultan Qurraie & Mohajer Milani, 2015(
قشقایی، موحد    و محمد   زاد   ه )1395( د   ر مقالۀ »ارزیابی حس 
تعلق به مکان با تأکید    بر عوامل کالبد   ی و محیطی« با هد   ف 
و محیطی شامل محیط  کالبد   ی  عوامل  میان  روابط  تعیین 
عوامل  این  نتیجه رسید   ند    که  به  مکان  موقعیت  و  طبیعی، 
محیطی طبیعی مانند    موقعیت مکانی و تنوع فضایی ایمنی و 
نفوذپذیری اثر د   ارد    و از عوامل ارتقای کیفیت مکان هستند   .

و  به کشف شاخصه ها  نویسند   گان  یاد   شد   ه  پژوهش های  د   ر 
به صورت مجزا و  ایجاد    حس مکان  بر  عوامل کالبد   ی مؤثر 
عوامل  نهایتاً  و  پرد   اخته اند     عوامل  د   یگر  د   رنظر گرفتن  بد   ون 
مؤثر به  صورت مورد   ی مشخص شد   ه اند   ، اما به  بررسی و تبیین 
جایگاه عوامل کالبد   ی و نقش آن د   رکنار د   یگر عوامل پرد   اخته 
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 نشد   ه است؛ د   رحالی که پژوهش حاضر د   ر پی کشف جایگاه عوامل 
کالبد   ی به صورت کلی د   ر کنار د   یگر عوامل و نیز تبیین نوع و 

تفکیک احساسات به وجود    آمد   ه د   ر مکان است.

روش انجام پژوهش
جاذبه و د   افعۀ مکان، صرفاً یک امر عینی نیست و لذا کنش گران 
به فراخور ارزش ها، نگرش ها، باورها و عواطف خود    و براساس 
به  اقد   ام  د   ارند   ،  اماکن مختلف  از  تصاویری که  و  برد   اشت ها 
برقراری ارتباط با آنها می کنند   . د   ر این تحقیق الزم شد    که 
د   نیای ذهنی کنش گران مورد    بررسی و اکتشاف قرار بگیرد   ، 
تا مشخص شود    هریک از آنها از چه د   ریچه ای به مکان مورد    
بررسی نگاه کرد   ه و آن  را چگونه تفسیر می کند   . برای این منظور 
باید    ابتد   ا با تکنیک مشاهد   ۀ مشارکتی پنهان، د   ر اماکن مورد    
بررسی حضور پید   ا کرد   ه و از نزد   یک و به صورت همد   النه حس 
و حال مراجعین بررسی  می شد   . عالوه بر این الزم بود    وارد    گفتگو 
و مصاحبۀ عمیق با آنان شد   ه تا د   ر خالل گفتگو بتوان نحوۀ 
نگرش آنها به مکان مورد    بررسی را شناسایی  کرد   . د   ر فرایند    
تفاوت های فرد   ی مراجعین میسر  اکتشافی، کشف  مطالعات 
بود   ؛ بد   ین معنا که آنها اگرچه به ظاهر از حیث مراجعه به اماکن 
مورد    بررسی با یکد   یگر شباهت د   اشتند   ، اما مواجهۀ نزد   یک تر با 
آنها نشان می د   اد    که هرکد   ام از آنها جهان فرهنگی، اجتماعی و 
شخصی منحصربه فرد    خود    را د   ارد    و از د   ریچۀ ارزش ها، نگرش ها 
و باورهای خود    فضاهای مورد    بررسی را تفسیر می کنند   . چنین 
اکتشافی است که محقق را به  جای استفاد   ه از روش کمی و 
پرسش نامۀ استاند   ارد    که از د   رک تفاوت های عمیق مراجعین 
عاجز است، به سمت روش کیفی سوق د   اد   ه و می تواند    از خالل 
مشاهد   ه، گفتگو و مصاحبۀ عمیق فرصت ارزشمند   ی برای کشف 
انگیزه ها و د   الیل و نگرش های مراجعین د   ر اختیار محقق بگذارد   . 
لذا روش انجام پژوهش د   ر تحقیــق حاضر به صورت کیفی و 
بر پایۀ جمــع آوری اطالعات و نظریات اند   یشــمند   ان است 
و سپس به تجزیه و تحلیل کیفی متون و اسناد    کتابخانه ای 
به روش تحلیل محتوا پرد   اخته  شد   ه  است. روند    کلی د   ر این 
پژوهش بد   ین صورت است که پس از واژه شناسی و بیان مفاهیم 
و تعاریف، براساس د   ید   گاه  نظریات پد   ید   ارشناسان عوامل مؤثر 
د   ر حس مکان و نیز مؤلفه های مهم از نگاه آنها استخراج شد   . 
سپس با ترکیب این د   و خروجی چگونگی تأثیرات حسی مکان 
براساس هرکد   ام از مؤلفه ها مشخص شد   . د   ر مرحلۀ بعد    مطالعات 
مید   انی به د   و صورت مشاهد   ۀ اکتشافی و مصاحبه د   ر محیط 
به صورت هد   فمند     پیاد   ه راه  از  نمونه گیری  انجام شد   . روش 
اشباع نظری انجام  گرفت. پس از تحلیل آن مؤلفه هایی برای 
این حوزه تعیین  شد    که با استفاد   ه از نرم افزار تحلیل کیفی 
مکس کیود   ا کد   گذاری متون به شکل باز و محوری به منظور 
انجام  شد    و  نهایت تعیین مضامین مهم  تحلیل محتوا و د   ر 

الگوی آن  با تطبیق مفاهیم و مؤلفه های مطرح شد   ه،  سپس 
د   ر قالب نمود   اری ارائه شد   . الزم به ذکر است اگرچه تجزیه 
بود   ،  امکان پذیر  د   ستی  روش  به  تحقیق  د   اد   ه های   و  تحلیل 
اما محققین ترجیح د   اد   ند    برای سهولت د   ر روند    کد   گذاری و 
نهایتاً تجزیه  و  تحلیل و د   سته بند   ی د   اد   ه ها از نرم افزار استفاد   ه  
کنند   . از میان نرم افزارهای کاربرد   ی آنالیز کیفی نظیر اطلس 
ان تي آي )Atlas nti(، ان وي وو )Nvivo(  و مکس کیود   ا، از 
مکس کیود   ا استفاد   ه شد    که فرایند    کد   گذاری، کد   یابی، اد   غام 
و برقراری ارتباط بین کد   ها را به خصوص هنگامی که تعد   اد    
کد   های استخراج شد   ه از مصاحبه زیاد    باشد   ، بسیار آسان می کند   . 
این نرم افزارها برخالف نرم افزارهای کّمی، خروجی جد   ید   ی د   ر 
اختیار محقق نمی گذارند    و تنها مزیت و د   رواقع بزرگ ترین 
حسن استفاد   ه از آنها سهولت آنالیز است. به عنوان مثال وقتی 
تعد   اد    مصاحبه ها زیاد    باشد   ، پید   اکرد   ن کد   های مشابه یا تغییر 
محل کد    از میان مقوله ها کار بسیار د   شوار و وقت گیری است 
که نرم افزار مکس کیود   ا از طریق امکانات خاص خود    آنالیز را 
بسیار آسان می کند   . نهایتاً با جمع بند   ی مطالعات اسناد   ی و 
مید   انی، جایگاه کالبد    د   ر پروسۀ اد   راک انسان د   سته بند   ی و ارائه 
شد   . د   ر اینجا روش تحقیق د   ر قالب مد   لی به صورت خالصه 

بیان  شد   ه  است )تصویر 1(. 

مبانی نظری
حس مکان   

از لحاظ واژه شناسی »واژۀ حس د   ر اصطالح بیشتر به مفهوم 
عاطفه، محبت، قضاوت و تجربۀ کلي مکان یا توانایي آن د   ر 
افراد    است« )فالحت، 1385،  ایجاد    حس خاص یا تعلق د   ر 
60(.  مفهوم حس بیشتر از اینکه معاد   ل َشم مثاًل د   ر اصطالح 
جهت یابی باشد   ، به معنای احساس و عاطفه است. رابطۀ حسی 
انسان با مکان با اصطالحات مختلف تعریف  می شود    که می توان 
اد   عا کرد    مهم ترین آن حس مکان است. برای تعریف بهتر حس 
مکان ابتد   ا مکان را تعریف  می کنیم. مکان فضایی است که برای 
فرد    یا افراد   ی واجد    معنی باشد   ، و آن را به صورت مکان: فضا 
 .)Harrison & Dourish, 1996, 67(    معنی بیان  می کنند +
مکان را می توان نسخۀ معناد   ار فضا د   انست. »الکرمن« فضا 
را به عنوان ترکیب پیچید   ه ای از طبیعت و فرهنگ که توسعه 
یافته یا د   ر حال توسعه د   ر یک مکان جغرافیایی خاص است، 
بیان می کند    )Abbaszadeh et al., 2015, 24(. »رلف« مکان 
را ترکیبی از جا، منظر، آیین، اهمیت د   اد   ن و پاسد   اری از کاشانه 
می د   اند    )Relph, 1976, 20(. وی به اهمیت جغرافیا و جای 
فیزیکی معتقد    است؛ مکان، منظر جای جغرافیایی و ترکیبی 
است از جا و هر آنچه آن را اشغال  می کند   . به صورتی که یک 
 .)ibid, 3( بیان می کند     را  یکپارچۀ مهم و معناد   اری  پد   ید   ۀ 
»کانتر« مکان را اشتراک محیط کالبد   ی، فعالیت ها و مفاهیم 
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می د   اند   . چنان که پید   است د   ر اکثر آرا، عوامل ذهنی و عینی 
هرد   و نهفته اند   .

از نظر »شامای« حــس مــکان ترکیبی از حس خود   آگاه و 
ناخــود   آگاه اســت که شامل د   ریافت و تجربیات افراد    می شــود    
و به مکان معنا می بخشد    و  بر نحوۀ نگاه و رفتــار فرد    د   ر مکان 
تأثیرگذار است )Shamai, 1991, 347(. فالحت حس مکان 
را حقیقت مکان می د   اند    که به معنای ویژگی ها و خصلت های 
غیرماد   ی یا شخصیت مکان بود   ه و به روح مکان نزد   یک است 
)فالحت، 1384، 36(. »توان« از اصطالح مکان د   وستی استفاد   ه  
می کند    و آن  را پیوند   ی عمیق و تأثیرگذار می د   اند   . از نظر رلف، 
از اشیای طبیعی و مصنوع، فعالیت و معنی  مکان، ترکیبی 
ا ست. رلف نیز همچون الکرمن که عوامل معناد   ار را مهم ترین 
عامل د   ر مکان می د   اند    معتقد    است مکان با باورها معنی می یابد    
)Abbaszadeh et al., 2015, 24(. حس مکان ماهیت مکان 
را مشخص می کند    و د   ر مکان هایی یافت می شود    که د   ارای 
شخصیت و کاربری متمایز هستند   . مکان، کلیتی است که از 
اشیا و چیزهای د   ائمی ساخته شد   ه و د   ارای مصالح، ماد   ه، شکل و 
رنگ است. مجموعۀ عناصر باهم، کاراکتر محیطی مکانی را بیان 
می کند    )پرتوی، 1382 ،420(. از نظر »شولتز« مکان ها کلیت 
محیطی از قبیل کشورها و مناطق، چشم اند   ازها و سکونت ها 
و ساختمان ها هستند   ؛ لذا برای نامید   ن آنها از واژه هایی چون 
جزیره، خیابان، حیاط و کف استفاد   ه  می کنیم )شولتز به نقل 
از همان(.  از نظر توان د   ر حس مکان یک فاصلۀ انتزاعی بین 
خود    و مکان است که امکان د   رک مکان را به وجود    می آورد    
د   ر شکل گیری حس مکان عوامل مختلفی   .)Tuan, 1980(
مؤثرند   ؛ حس مکان همان نقطۀ  تالقی عناصر فیزیکی، فعالیت 

و معنای ناشی از تجربۀ مرد   م از مکان  است. 
اد   راک  نحوۀ  توضیح  برای  ساد   ه  راه  یک  تنها  مکان،  حس 
ارزشی و  بلکه مفهومی  نیست،  فرد     یا د   ریافت مکان توسط 

چند   بعد   ی است و به شناسایی نماد   ین و عاطفی فرد    نسبت 
به مکان مربوط   می شود    )Stefanovic, 1998 , 31(. خاطرات 
و تجارب و نیز معنا د   ر ایجاد    حس مکان نقش اساسی د   ارند   . 
»این حس عاملی  است که د   ر نتیجۀ  تبد   یل یک فضا به یک 
افراد    خاص  برای  با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه  مکان 
می شود   . حس مکان عالوه بر اینکه باعث احساس راحتی از 
یک محیط می شود   ، از مفاهیم فرهنگی مورد    نظر مرد   م و روابط 
اجتماعی و فرهنگی جامعه د   ر یک مکان مشخص حمایت کرد   ه 
و باعث یاد   آوری تجارب گذشته و د   ست یابی به هویت برای 

افراد    می شود   « )فالحت، 1385 ،57(. 
از نظر »سالوسن« حس مکان از تعامل سه عنصر موقعیت، 
به  هریک  که  می آید     به وجود     فرد   ی  د   رهم تنید   گی  و  منظر 
 تنهایی نمی تواند    برای خلق حس مکان کافی و مناسب باشد   . 
موقعیت، منظر، شخصیت کالبد   ی، مالکیت، اصالت، ساکنین، 
د   ر خلق حس  و جمعی  فضاهای خصوصی  رفاهی،  وسایل 
مکان مؤثر هستند    )Salvesen, 2002(. حس مکان، د   ستاورد    
یا نتیجۀ ارتباط حسی فرد    با مکان است و از طریق عوامل 
از  آورند   ه حس مکان  بوجود     ایجاد    می شود   . عوامل  مختلفی 
منظر های مختلفی چون روان شناسی محیط و پد   ید   ارشناسی 
بررسی شد   ه اند    که د   ر این پژوهش با توجه به بررسی عوامل 
کالبد   ی و اینکه پد   ید   ارشناسی مبتنی  بر تجربه است، از منظر 

پد   ید   ارشناسان بررسی می شود   .
حس مکان از د   ید   گاه پد   ید   ارشناسان   

پد   ید   ارشناسی د   ر قرن 20 بنیان نهاد   ه  شد    و توسط فیلسوفانی 
چون »هاید   گر« د   نبال  شد   . این امر د   انشی مبتنی  بر تجربه 
است. آنچه پد   ید   ه شناسی را متمایز از د   یگر زمینه ها می کند   ، 
مواجهه با موضوع و تجربۀ آن  است. پد   ید   ارشناسان به مشاهد   ه 
و بررسی پد   ید   ه های عینی پرد   اخته و براساس آن به تحلیل 
او  اطراف  با محیط  انسان  میان  ارتباط  اتفاقات می پرد   ازند   . 

 

گیرینتیجه

 

 مطالعات اسنادی

بررسی مفاهیم حس 
 مکان

بررسی مفاهیم حس 
از منظر  مکان

 پدیدارشناسان

های کالبدی مولفه
 حس مکان

 های لفهؤم
 پدیدارشناسی

 مشاهدات اکتشافی

مصاحبه

 

االت ؤ طرح س
 و اهداف

جایگذاری 
عوامل 

مستخرج 
کالبدی در 
روند الگوی 
 ادراک

جایگاه 
 حس مکان

تحلیل نمونه موردی 
با اکتشاف  و تحلیل 
محتوای تماتیک  

 مصاحبه

کدگذاری 
 متون

 مطلعات میدانی

تصویر 1. روند    انجام پژوهش. مأخذ: نگارند   گان.
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تابعی از  مجموعۀ سیستم حواس چند   گانه اش است. »شولتز 
مکان را امری فراتر از یک فضای انتزاعی صرف می د   اند   . از نظر 
وی مکان کلیتی  است از اشیا و موضوعات واقعی ساخته شد   ه 
که د   ارای مصالح، شکل و بافت هستند    و مجموعۀ این عناصر 
شخصیت محیط را بیان می کنند   ؛ چیزی که د   ر واقع ماهیت 
مکان محسوب می شود   « )فالحت، 1385، 59(. هد   ف اصلی 
و  معانــی  اتفاقات،  موقعیــت ها،  پد   ید   ارشناسی شــناختن 
زندگی  در  د   قیقا همان  طوری که  انســانی  است؛  تجربیات 
روزمرۀ انســان اتفاق  می افتد    )Eckartsberg, 1998, 3(. از نظر 
شولتز هر پد   ید   ه به  واسطۀ وجود   ، ملزم به بود   ن د   ر یک مکان 
است؛ وی د   ر این رابطه معتقد    است »زمانی که پد   ید   ه ای اتفاق 
 می افتد   ، قطعاً گفته  می شود    که د   ر این مکان بود   . به این معنا 
که مکان یا مکان های زیست جهان، ذاتی را تشکیل می د   هند    
و ما نمی توانیم از آن جد   ا شویم و اینها را از هم جد   اکنیم« 
)Norberg-Schultz, 2000(. وی حس مکان را پد   ید   ه ای کلی 
با ارزش های ساختاری، فضایی و جوی می د   اند    که انسان از 
طریق اد   راک جهت یابی و شناسایی به آن نایل می گرد   د    )پرتوی، 
1387، 122(. رلف معتقد    است حس مکان، یک توانایی اد   راکی  
است که می تواند    قوای بینایی، شنوایی، المسه، جنبش و تحرک، 
بساوایی، تخیل، مقصود    و غایت و پیش بینی را با هم د   رآمیزد    
)Relph, 2009, 28(. پد   ید   ارشناسی باتوجه به اینکه مبتنی  بر 
تجربیات است، د   ر کشف عوامل کالبد   ی مؤثر بر ایجاد    حس 
مکان بسیار کارآمد    است. براساس نظریات پد   ید   ارشناسی، حس 
مکان به  معنی د   رخششی از محیط  زیست و ایجاد    احساس د   ر 
 Pouriyaye( میان بینند   گان د   ر ارتباط با محیط  زیست است

.)Vali & Nasekhiyan, 2014, 3746
پد   ید   ارشناسان بُعد    معنایی را د   ر حس مکان قوی و قابل توجه 
می د   انند   . د   ر این زمینه، رلف بر این باور است که حس مکان 
»از عوامل مؤثر د   رکیفیت معنایی فضای معماری است. حس 
مکان متأثر از معانی و بسیاری از قرارد   اد   های روانی-رفتاری 
اجتماع است« )Relph, 1976, 43(. فالحت نیز به بُعد    معنایی 
مکان توجه  می کند   ؛ »اد   راکات انسان که د   ر معانی ریشه د   ارند   ، 
و می تواند     د   ریافت  شد   ه  تد   اعیات ذهنی  و  تأویل  واسطۀ  به 
زمینه ای برای ایجاد    حس مکان فراهم  آورد   « )فالحت، 1385، 
از محیط  اد   راک ذهنی مرد   م  به معنای  18(. »حس مکان، 
از محیط خود    است که  آنها  آگاهانۀ  احساسات کم و بیش  و 
شخص را د   ر ارتباطی د   رونی با محیط قرارمی د   هد   ؛ به طوری که 
فهم و احساسات فرد    با زمینۀ معنایی محیط پیوند    خورد   ه و 
یکپارچه می شود   « )همان، 57(. حس مکان جایی است که د   ر 
آن معنا وجود    د   اشته باشد   ؛ ساختن آن سخت است، زیرا به 
مرور زمان و به وسیلۀ تاریخ، خاطرات و اسطوره ها تولید    می شود    
),Rotenberg, 2012, 241 به نقل از مد   قالچی، 1393، 28(. 
ایجاد    حس مکان د   ر اکثر موارد    مستلزم زمان است. از نظر 

»یان زو«، ساختارهای معنایی فضا و محیط ساخته شد   ه برای 
ایجاد    مجموعه هایی از کیفیت های خاص و به وجود   آمد   ن حس 
مکان نقش د   ارد   . حس مکان به نگرش ها و پیوند    افراد    با مکان 
مانند    نـام مکـان، حکایـت هـای مربوط به مکان، تجربه های 
مکان و پیوند   های معنوی با مکان بستگی د   ارد    )نگین تاجی، 

.)26 ،1390
از نگاه پد   ید   ارشناسان، حس مکان به معناي مرتبط شد   ن با مکان 
به واسطۀ د   رک نماد   ها و فعالیت هاي روزمره است. این حس 
مي تواند    د   ر مکان زند   گي فرد    به وجود   آمد   ه و با گذر زمان عمق و 
گسترش  یابد   . از نگاه رلف حس مکان به  معنای پیوند    یک مکان 
با د   رک نماد   ها د   ر فعالیت های روزمره است. این احساس می تواند    
د   ر جایی که افراد    د   ر آن زند   گی  می کنند    و زمان می گذرانند   ، 
 .)Pouriyaye Vali & Nasekhiyan, 2014, 3746 (    ایجاد     شود
د   ر بیان مفهوم حس مکان از د   ید   گاه پد   ید   ارشناسی، به این 
نتیجه میرسیم که حقیقت و ماهیت مکان اهمیت بسیار د   ارد    
و د   ر نتیجه معانی و پیام های یک مکان نیز مهم می شوند   . »د   ر 
پدیدارشناختی مکان، تجربه، اصلی ترین رکن د   ر اد   راک اسـت. 
تجربـۀ پدیدارشناختی، به معناي تطهیر ذهنـی و د   سـتیـابی 
بـه ذات چیزها بـه واسطۀ نمود    اشیا از خالل فرد    است که د   ر 
حس مکان تأثیر می گذارد   . »آلـن گاسو«1 این تجربۀ عمیق 
را عاملی مـی د   انـد کـه هـر موقعیت فیزیکی و محیطی را به 
یک مکان تبدیل می کند   « )فالحت، 1385، 58(. از د   ید   گاه 
از  حیث  وجود   ی،  پد   ید   ۀ  ملموس  »مورن«2، »د   ر شناخت هر  
)اکبری و  د   ارد   «  اهمیت  با  هستي  آن  به صورت  تام  مواجهه  
فالمکی، 1395، 10(. لذا پد   ید   ارشناسی با ابعاد    کالبد   ی بیشتر 
د   ر ارتباط است. انسان ،کالبد    را از طریق حواس اد   راک می کند   . 
انسان ظاهرشد   ه  بر  یا تجاربي د   ارد    که  به چیز  اشاره  پد   ید   ه 
و قاد   ر به تجربۀ آن باشد   . خاطره تأثیر زمان و اتفاقات بر ذهن 
آد   می ا ست که بر احساس وی نیز تأثیرگذار است. فهم مکان و 
معنای زیباشناختی مربوط به آن، نه فقط د   ر کارکرد    فضا، بلکه 
د   ر تجربه ها و خاطره هایی  است که از مکان کسب شد   ه و بیش 
از هرچیز هویت با آن ساخته  می شود    )نوربرگ-شولتز،1393، 
به  بتواند     541(. هر شي، روید   اد   ، تجربه و هر موقعیتي که 
وسیلۀ حواس انسان د   ریافت شود   ، شنید   ه  شود   ، لمس شود   ، 
شناخته و فهم  شود    یا د   ر آن زند   گي را تجربه کند   ، مي تواند    
 .)Seamon, 2000, 158(    موضوعي براي پد   ید   ارشناسی باشد
د   ر شکل گیری خاطره، زمان و تجربه د   و عامل اصلی  است. د   ر 
پد   ید   ارشناسی زمان باعث به وجود   آمد   ن خاطره ها و د   ر نتیجه 

ایجاد    حس مکان قوی تر می شود   .
موارد    مهم مستخرج از نظریات پد   ید   ارشناسان د   ر جد   ول 1 
مشخص شد   . عامل آخر، نسبی بود   ن اد   راک پد   ید   ه هاست. د   ریافت 
اینکه  به واسطۀ  امری نسبی است که  نیز  از حس مکان  ما 
هر شخص  برای  بود   ه،  محیط  از  فرد     هر  اد   راک  محصول 



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
...

76

عاطفه سریری و همکاران.

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 

تعریف  می توانیم  ما  است  معتقد     رلف  است.  منحصربه فرد    
خود   مان را ارائه د   هیم، اما نمی توانیم تعریف واضحی د   اشته  
مکان  )Najafi & Shariff, 2011, 1055(. »حس  باشیم 
د   ارای سطوح  گوناگون  افراد     برای  و  د   ر مکان های مختلف 
بنا بر نوع  افراد   ،  مختلفی از عمق و شد   ت است. گروه ها و 
و میزان تعامل با محیطشان، ارزیابی متفاوتی از  مکان  و 
تجربه آن د   ارند   « )Canter ,1977، به نقل از فالحت، 1385(. 
»کراس« نیز معتقد    است اگرچه مکان د   ارای مشخصه هایی 

است که بر ارتباط انسان و مکان تأثیرگذار است، د   ر نهایت 
افراد     برای  این حس  و  می سازند     را  مکان  انسان ها حس 
مختلف متفاوت بود   ه و به پیش زمینه های احساسی و فکری 
پد   ید   ه ها  از  ما  اد   راک   .)Cross, 2001( است  وابسته  فرد    
تعابیر  پیشینه شان  براساس  مختلف  »افراد     است.  متفاوت 
شهری،  فضای  د   رک  د   ر  د   ارند   .  محیط هایشان  از  متفاوتی 
د   ر  هم زمان  را  آن  نماد   ین  و  اجتماعی  فیزیکی،  ابعاد     باید    
نظر گرفت. تفاوت های فرد   ی اعم از قومیت، سن، جنسیت، 
روش  و  منطقه  یک  د   ر  مد   ت سکونت  زند   گی، طول  شیوۀ 
اثر  محیط  د   ریافت  شیوۀ  بر  همگی  شهر،  د   ر  جابجایی 
می گذارند   « )مد   نی پور، 1387، 194(. »یک محیط ممکن 
اما برای  قابلیت هایی خاص برای فرد   ی باشد   ،  است د   ارای 
را  محیط  آن  و  بود   ه  بی معنا  قابلیت ها  این  د   یگر  شخصی 
مطلبی،1390،  و  فروزند   ه  )جوان  نسازد   «  آشکار  او  برای 
مختلف  شکل های  به  را  مکان  سازند   ۀ حس  عوامل   .)62
د   سته بند   ی  کرد   ه اند   . د   ر اکثر موارد   ، آنها را به عوامل کالبد   ی، 
موضوع  به  توجه  با  که  کرد   ه   تقسیم   اجتماعی  و  محیطی 
با  اینجا  د   ر  است.  مد   نظر  کالبد   ی  ابعاد     اینجا  د   ر  پژوهش 

مفاهیم مستخرج از نظریات 
پد   ید   ارشناسان

نظریه پرد   ازان

 Relf, 2009 تجــربه

 & Seamon, 2000; Pouriyaye Vali نشــانه
Nasekhiyan, 2014

Norberg-Schultz, 2014  خاطـره

   Relf,1976; Rotenberg, 2012معـــنی

  Canter,1977; Cross, 2001نســبیت

جد   ول 1. مفاهیم مستخرج از نظریات پد   ید   ارشناسان. مأخذ: نگارند   گان.

نظریه پرد   ازان مؤلفه ها
Schultz, 1979 شخصیت مشخص و متمایز

Schultz, 1979; Lynch, 1981 ؛Xu, 1995 جهت یابی و شناسایی، خوانایی
Alexander,1979 فضـای معین، انسجام و ابهام عمیق، د   رجـه بنـد   ی نـاهمگونی، ساد   گی و آرامش
Punter, 1991 مناسبات فرهنگی 

Xu, 1995; Punter ، 1991 عملکرد   های اد   راکی

Steele, 1981 شورو زند   گی-لذت
Salvesen, 2002 طبیعت

Alexander,1979   ؛Salvesen, 2002
Schultz, 1979 ؛Steele, 1981 

کالبد    شکل خوب، تقارن 
مصالح، شکل، بافت و رنگ

Tuan, 2001 مکان د   وستی، فاصله از مکان

Simon, 2000;  Xu, 1995; Shamai, 1991 تجربه
Relph, 2009 حواس انسان، قرارد   اد   های روانی-رفتاری

Stefanovic,1998, cross, 2001 حس عاطفی-نماد   ین
Lynch, 1981 ؛Schultz, 1981;otenberg, 2012 خاطره

پیتر زومتر، 1393 خواص فیزیکی مصالح
Rotenberg, 2012 تاریخ و اسطوره ها

Xu, 1995; Relph, 2009;Shamai, 1991 پیوند   های معنوی با مکان
Xu, 1995  هماهنگی

جد   ول 2. مفاهیم کالبد   ی مستخرج از نظریات پد   ید   ارشناسان. مأخذ: نگارند   گان.
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را  مکان  به حس  مربوط  متون،کلید   واژه های  تحلیل  روش 
.)2 استخراج می کنیم )جد   ول 

عناصر سازند   ۀ حس مکان   
استناد     و  مکان  حس  از  مستخرج  مفاهیم  د   سته بند   ی  با 
کالبد   ی  عناصر  شد   .  حاصل   2 تصویر  مستند   ،  نظریات  به 
هستند   ؛  تأثیرگذار  مکان  بر حس  سه سطح  د   ر  فعالیت  یا 
سوم،  و  معنایی  د   وم،  عملکرد   ی،  به صورت  اول  د   رجۀ  د   ر 
مکان  هویت  نشانۀ  را  مورد     سه  نیز  رلف  زیبایی شناسی. 
می د   اند   : ساختار فیزیکی، فعالیت و معنا، که تا اند   ازۀ زیاد   ی 
معنا  و  زیبایی  کارکرد   ،  د   ربرمی گیرد   .  را  د   سته بند   ی  همین 
 .)Shamai, 1991, 347( هستند     مکان  خام حس  عناصر 
فیزیکی  ساختار  یا  زیبایی شناسانه  تأثیر  بعد   ی،  سطح  د   ر 
مکان  بر حس  می تواند     که  د   ارند     اهمیت  کالبد   ی  عناصر 
تناسبات  آنکه  ثابت د   ر د   و فضا،  با شرایط  باشد   .  تأثیرگذار 
بصری مناسب تری د   ارد   ، حس مکان بیشتري ایجاد    می کند   .

حوزۀ عملکرد   ی: عوامل عملکرد   ی و د   ر د   رجۀ اول کاربری ها، 
مؤثر هستند   . »کاربری ها هستند    که  مکان  ایجاد    حس  د   ر 
با وجود    کاربری های مختلط  فعالیت ها را پد   ید     می آورند    و 
تنوع  آن  نتیجۀ  د   ر  و  باال  می رود     نیز  فعالیتی  تنوع  قطعاً 
می یابد   «  افزایش  مختلف  ساعات  د   ر  مراجعه کنند   ه  افراد    
د   یگر  طرف  از   .)6 جواد   ي،1396،  و  منصوري  )مهربانی، 
»فراوانی و تنوع کاربری ها باعث ایجاد    فعالیت عابران پیاد   ه 
پاید   اری  باعث  اجتماعی سرزند   ه  می شود    که  و یک محیط 

نیز »حس  شولتز  نظر  از   .)7 )همان،  می شود   «  کاربری ها 
Norberg- ( می شود   «  یافت   متمایز  مکان های  د   ر  مکان 

از  را  سرزند   گی   )2007( »مونتگمری«   .)Schultz, 2000
و  می کند     بیان  شهری  فضای  د   ر  فعالیت  سازند   ۀ  اجزای 
شهری  موفق  مناطق  تمایز  موجب  سرزند   گی  است  معتقد    
به  مقیاسی  هر  با  فیزیکی  فضای  یک  یکد   یگر  می شود   .  از 
خود   ی خود    حس مکان ایجاد    نمی کند   ، بلکه د   ر اثر تعامل 
این  افراد     بین خود     و  مکان  و  افراد     بین  برهم کنش های  و 
از مهربانی و  به نقل   Pretty, 2003( »   تولید    می شود حس 

همکاران، 1396، 9(.
زیبایی شناسی: حوزۀ زیبایی شناسی که بخش مهمی از کالبد    
را د   ربرمی گیرد   ، اولین بخشی از فضاست که با انسان ارتباط 
برقرار می کند   . »کیفیت های بصری از معیارهای مهم جهت 
افراد    غریبه د   ر فضای شهری می شود     ارتباط بین  برقراری 

)پاک نژاد    و لطیفی،1397، 51(.
توجه  مورد     شهر  معنایی  بُعد     عنوان  به  آنچه  معناگرایانه: 
کالبد   ی  و  تاریخی  نماد   های  به حفظ  معطوف  بیشتر  بود   ه، 
بود   ه است. »شناخت و عاطفه نسبت به فضا با د   رک معانی، 
نماد   ها، زیبایی شناختی فرمی و معنایی فضا حاصل می شود   « 
)Mirgholami & Ayashm, 2016(. گاه عامل معنا را د   ر 
اینجا  د   ر  اما  می گیرند   ،  د   رنظر  کالبد     از  متنافر  یا  تضاد    
این عوامل کالبد   ی هستند    که به صورت  مشاهد   ه می شود    

می کنند   . منتقل  را  معنا  غیرمستقیم 

 عناصر كالبدي مؤثر بر حس مكان
 مصالح، شکل، بافت و رنگ

  حواس، خواص فیزیکی مصالح
شکل خوب، تقارن موضعی، انسجام و 

  بنـدیدرجـه
  کالبد

  ی مکانابعاد کالبد
 

یادماندنی بودن،ابهام عمیق، به
 های احساسی و فکری فردزمینهپیش
دریافت و تجربیات  -ها ها و خاطرهتجربه

  افراد، معنا، مؤثر بر رفتار
  عالقه به مکان -دوستی مکان -طبیعت 

  هر شی، رویداد، تجربه
  نمادین-حس عاطفی -حواس انسان

های مکان و پیوندهای معنوی با تجربه
 هامکان، تاریخ، خاطرات و اسطوره

یابی وجهت -شخصیت مشخص و متمایز 
فضـای معین، نـاهمگونی، ، شناسایی

قابل  پـژواک، سادگی و آرامش درونی،
مناسبات فرهنگی،  شناسایی بودن،

  عملکردهای ادراکی
  رفتاری، معنی-قراردادهای روانی

  محیط -حواس  -فاصله از مکان 
-بصری و هماهنگی خوانایی، ادراک محیط

 لذت-شور و زندگی

 

 معنا عملكرد

 عناصر كالبدي مؤثر بر حس مكان

يسشنازيبايي  

تصویر 2. مقوله بند   ی عوامل کالبد   ی مؤثر بر حس مکان. مأخذ: نگارند   گان.
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یافته ها
پد   ید   ارشناسان،  نظریات  از حوزۀ  به د   ست آمد   ه  مفاهیم  ابتد   ا 
کد   گذاری و د   ر مرحلۀ بعد    به کد   گذاری و مقوله بند   ی مفاهیم 
مستخرج از نظریات پرد   اخته شد   . همان طور که د   ر جد   ول 1 
مشاهد   ه شد    این مفاهیم استخراج و سپس د   ر تصویر 3 عوامل 

کالبد   ی برگرفته از نظریات حس مکان بیان شد   . 
نظریات  از  مستخرج  کلید   واژه های  ذیل   3 تصویر  مطابق 
مکان  حس  از  استخراج شد   ه  تئوری های  پد   ید   ارشناسان، 
د   سته بند   ی و مقوله بند   ی شد   . د   ر نهایت هرکد   ام از د   سته ها و 
مفاهیم به مقولۀ حس خاصی از مکان مرتبط شد   . چنان که 
مالحظه می شود    د   ر ستون آخر، مفاهیم مربوط به تجربیات 
حسی به صورت مستقیم با کالبد    د   ر تماس است. پیوند   های 
کالبد   ی با مکان به رضایت مند   ی و وابستگی به مکان منتهی 
می شود   . برای د   رک بهتر موضوع، حس مکان را د   ر روند    اد   راک 
نیز بررسی می کنیم. د   ر د   سته بند   ی چرخۀ اد   راک نیز عوامل 
انسان  پنج گانه  از طریق حواس  د   ریافت  د   ر مرحلۀ  کالبد   ی 
است،  با حواس  اد   راک  اول که  د   ر مرحلۀ  د   ریافت می شود   . 
خواص کالبد   ی به صورت مستقیم اثرگذار هستند    و د   ر مرحلۀ 

د   وم که تجزیه و تحلیل های ذهنی با د   ریافت ثانویه روی د   اد   ه 
و پیوند   های عاطفی و معنوی با مکان اتفاق می افتد   ، خاطره ها 

خود    را نشان  می د   هند    و تجربیات فرد   ی رخ  می نماید   . 
حس مکان، مفهومی کلی است که خود    مفاهیم مختلفی را 
به  همراه  د   ارد   ؛ مفهومی که د   ارای مراتب مختلف بود   ه و د   ر 
به  وابستگی  مکان،  به  تعلق  موارد   ی چون حس  ذیل خود    
مکان، د   لبستگی به مکان، رضایت خاطر از مکان و روح مکان 
را شامل می شود   . برای مثال شامای تعلق به مکان، د   لبستگی 
 .)Shamai, 1991(    به مکان و تعهد    به مکان را مطرح می کند
رضایت مند   ی از مکان، تعلق به مکان، د   لبستگی به مکان، از 

مهم ترین عناوین هستند   .
رضایت بخشی مکان، رضایت استفاد   ه کنند   گان مکان به عنوان 
تجربه لذت است )Canter, 1977(. گالستر  رضایت را شکاف 
قابل مشاهد   ه بین آمال و آرزوهای ساکنین مکان و واقعیت 
موجود    می د   اند    )Galster, 2001(. حس رضایتمند   ی از مکان 
ترکیبی از مؤلفه های شناختی و عاطفی برای اد   راک محیط  
است. احساسات نقش مهمی د   ر رضایت ایفا  می کند   ؛ د   ر کنار 
نیز  را  فیزیکی  نیازهای  آن رضایت مند   ی جنبه های ملموس 

 

نشانه عواطف تجربیات حسی معنا  خاطره
خوانایی، ادراک محیط بصری، 

هماهنگی، حواس، خواص فیزیکی 
البدی، محیط مصالح، عناصر ک

طبیعی، ابعاد کالبدی، فاصله از 
مکان، ابعاد کالبدی مکان، شور و 
زندگی، لذت، بافت و رنگ، جهت 
یابی، فضای معین، شکل خوب، 
تقارن موضعی، انسجام و ابهام 

عمیق، درجه بندی ناهمگونی، پژواک 
 و سادگی و آرامش

حس عاطفی
 نمادین

 مکان دوستی
های فکری زمینهپیش

 فرد
 
 

قابل شناسایی بودن،
 به یاد ماندنی بودن

پیوندهای معنوی با مکان ، خاطره  و اسطورهختاری
های مکان، هبها، تجر

دریافت و رویداد، 
  تجربیات،

های فرهنگی مناسبت  

پیوندهای کالبدی، حسی، غریزی با 
 مکان

پیوندهای عاطفی با 
 مکان

پیوندهای هویتی با
 مکان

اپیوندهای معنوی ب
 مکان

 پیوندهای هویتی با مکان

 وابستگی به مکان 
 رضایتمندی از مکان

دلبستگی به مکان
 تعلق به مکان

 هویت مکان
 

دلبستگی به مکان
 تعلق به مکان

  هویت مکان
 تعلق به مکان

 ممستقي غير ثير عوامل كالبدي به صورتأتثير عوامل كالبدي به صورت مستقيمأت

تصویر 3. مقوله بند   ی احساسات مربوط به مکان با توجه به مفاهیم مستخرج از نظریات پد   ید   ارشناسان. مأخذ: نگارند   گان.
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نظریه پرد   ازانمعیارهای رضایتمند   ی
Amole, 2009زیبایی شناسی

Amole, 2009ایمنی و تسهیالت

بهزاد   فر، 1390آسایش محیطی

Amole, 2009وسعت و ناحیۀ طبیعی

جد   ول3. معیارهای رضایتمند   ی. مأخذ: نگارند   گان.

تحت  رضایت  است، حس  معتقد     »استد   من«  د   ربرمی گیرد   . 
تأثیر چینش فضا، اتفاقات و نیازهای کالبد   ی همچون خد   مات و 
مقیاس فضا، فاصله و ابعاد    است. اگرچه بسیاری از مطالعات به 
ارتباط بین د   لبستگی به مکان و رضایت از مکان معتقد   اند   ، اما 
برخی آن را منع کرد   ه اند   . د   لبستگی به مکان که ترکیب شد   ه 
از تعلق به مکان و هویت مکان است، القای احساس رضایت از 
راه خصوصیات کالبد   ی اجتماعی و نماد   ین است. رضایت بخشی 
بیشتر به جنبه های کالبد   ی مربوط می شود   . مفهوم مهم د   یگر 
که حس تعلق یا د   لبستگی به مکان است؛ بیشتر د   ر موارد   ی 
پیش می آید    که خاطره ای د   ر محیط به وجود     می آید   . حس 
د   لبستگی به مکان با موضوع زمان ارتباط مستقیم د   ارد   . د   ر 
و  محیط  کیفیت  از  ترکیبی  رضایتمند   ی  موارد    حس  اکثر 
 Bonaiuto, Formara & Bonnes,( د   لبستگی به محیط است

2003(؛ )جد   ول 3(.

بررسی نمونه مورد   ی
مشاهد   ۀ اکتشافی   

نمونه مورد   ی یکی از معد   ود    پیاد   ه راه های شهر مشهد    است که 
د   ر د   وره های اخیر د   ر یکی از محالت مرفه نشین شهر مشهد    واقع 
د   ر بلوار سجاد    ایجاد    شد   ه  است. این پیاد   ه راه د   ر حد   فاصل بین 
چهارراه بهار و بزرگمهر واقع  شد   ه و د   ارای بافتی نسبتاً مد   رن 
است. المان ها و نشانه های تاریخی کمتر د   ر این بافت یافت 
 می شود   . این پیاد   ه راه از حاشیۀ خیابان اصلی - بلوار سجاد    – 
آغاز  شد   ه، د   ر مسیر خود    یک پارک خطی و یک خیابان فرعی 
آن را قطع می کند   . د   ر مرحلۀ اول مشاهد   ۀ اکتشافی صورت 
گرفت و براساس مشاهد   ه نتایجی حاصل  شد   . گزارش مشاهد   ۀ 

اکتشافی به شرح جد   ول 4 است.
طی مشاهد   ات و برد   اشت های مید   انی نقاط با تراکم انسانی بیشتر 
کاماًلً مشخص شد   . پیاد   ه راه با خاصیت عبوری د   ر جاهایی که 
عملکرد    قوی حاکم بود   ه مکث ایجاد     کرد   ه  است. افراد    از پیاد   ه راه 
عبور می کنند    و تنها د   ر کنار مکان های د   ارای عملکرد    که د   ر 
اینجا کافی شاپ است توقف د   ارند    و این توقف د   ر بسیاری موارد    
طوالنی بود   ه و مد   ت استفاد   ه نشانۀ د   رگیرشد   ن احساسات با 
فضاست. د   ر مرحلۀ بعد    به مصاحبه با افراد    پرد   اخته شد   . برای 
مصاحبه از روش نمونه گیری هد   ف مند    به صورت اشباع نظری 
استفاد   ه شد   . نمونه هایی انتخاب شد    که بتوان به جمع بند   ی و 
نتیجۀ نسبتاً یکسانی رسید   . مصاحبه ها 20 د   قیقه طول کشید   . 
از نرم افزار مکس  انجام مصاحبه برای تحلیل د   اد   ه ها  از  پس 

کیود   ا و کد   گذاری باز، محوری و گزینشی استفاد   ه شد   . 
فرایند    کد   گذاری د   ر نرم افزار   

عمل کد   گذاری با محوریت محقق انجام شد   ه و مهم ترین بخش 
تحلیل محتوای کیفی است. د   ر این بخش، پژوهشگر با تعیین 
عبارات و کلید   واژه ها، الصاق کد   ها را برعهد   ه می گیرد    و برای 

تسهیل و تسریع فرایند    کد   گذاری، از نرم افزار صرفاً استفاد   ه  
می شود    . کد   گذاری و مد   یریت کد   ها و د   سته بند   ی و سازماند   هی 
کد   ها د   ر بخشی از نرم افزار به نام سامانۀ کد   ، نقش محوری را 
به عهد   ه می گیرد   .  نرم افزار  د   ر تحلیل محتوای کیفی توسط 
د   ر نرم افزار مکس کیود   ا، تعد   اد    کد   ها نامحد   ود    بود   ه و ساختار 
باز  ابتد   ا کد   گذاری  براي کد   ها وجود     د   ارد   . د   ر  سلسله مراتبی 
اسناد     از  و مؤلفه ها  باز مفاهیم  انجام می شود   . د   ر کد   گذاری 
استخراج می شوند   . چنان که د   ر تصویر 4 د   ید   ه می شود   ، سمت 

راست اسناد    و سمت چپ د   سته کد   های باز د   ید   ه می شود   .
سامانۀ مستند   ات د   ر نرم افزار این قابلیت را د   ارد    که به  پژوهشگر 
اجازه د   هد    مستند   ات مورد    استفاد   ه را برای تحلیل و کد   گذاری به 
صورتي منظم و منسجم نمایش  د   هد   . د   ر این سامانه، گروه های 
مستند   ات، نام اسناد    مورد    تحلیل و تعد   اد    کد   های هر گروه و 
هر سند    د   ید   ه می شود   . د   ر تصویر 5 بخشی از سامانۀ کد    مربوط 
به این پژوهش نمایش  د   اد   ه  شد   ه  است. د   ر سمت چپ ساختار 
د   رختی کد   ها و زیرکد   ها و د   ر سمت راست، تعد   اد    قطعات کد    
شد   ه نمایش د   اد   ه می شود   . د   ر اینجا کد   گذاری سمت و سویی 

گرفته و به اصطالح کد   گذاری محوری انجام شد   ه است.

تجزیه و تحلیل یافته ها 
 خروجی نرم افزار مکس کیود   ا به شکل جد   ولی است که د   ر آن، 
کد   ها و اسناد    مشخص است. برای نمونه یکی از آنها د   ر قالب 
تصویر 6 نمایش د   اد   ه شد   ه است. د   ر نهایت پس از کد   گذاری 
این  از  با استفاد   ه  انجام  شد   ه  و  محوری، کد   گذاری گزینشی 
روش مؤلفه ها و کد   هایی استخراج  شد    که به صورت نمونه د   ر 
تصویر آمد   ه  است. نتیجه مصاحبه های انجام شد   ه نیز د   ر قالب 

نمود   ار به د   ست آمد   ه از نرم افزار به صورت تصویر 7 است.
این  د   ر  ارائه می شود   .   8 تصویر  به صورت  مد   لی  نهایت  د   ر 
غیرمستقیم  و  د   و شکل مستقیم  به  کالبد     اثرگذاری  چرخه 
انجام  شد   ه است. محل اثر د   ر حالت اول حواس پنجگانه بود   ه 
که از طریق آن به صورت مستقیم فرم را بررسی کرد   ه و د   ر 
مرحلۀ جزیه و تحلیل د   رگیر زیبای فرمی می شود   . د   ر حالت 
د   یگر فرم از طریق حواس پنج گانه د   ریافت  شد   ه و د   ر هنگام 
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عوامل کالبد   ی
      عملکرد                        معنا                     زیبایی شناسانه

استقبال مخاطب

سکانس 
اول

عوامل 
زیبایی شناسانه 

بصری قوی 
است.

زیاد   

کاربری کافه
سایه بان: ایجاد    فضای 

مکث طوالنی

پوشش گیاهینماد   : زبان
نورپرد   ازی

رنگ 
متریال چوب

-گذر
- د   وقسمتی کرد   ن 

پیاد   ه راه
-پوشش گیاهی به 

صورت سایه بان

-کف سازی مناسب
- پوشش گیاهی 

مناسب

عوامل 
عملکرد   ی 
مناسب گذر

کم

سکانس 
د   وم

عملکرد    مناسب کف سازی
گذر سریع

بسیار کم

مسیر د   رختان برای 
تعریف گذر

د   ید    و منظر مناسب 
د   ر انتهای مسیر

زیاد   

سکانس 
سوم

- فضای نشستن موقت 
-کافی شاپ فضایی برای 

جذب مخاطب 
- مبلمان منعطف

استفاد   ه 
از قاب 

طاقی شکل

- منظر
- نمای چوب

- مصالح مناسب

زیاد   

استفاد   ه نورپرد   ازی شبانه
از مصالح 

معماری بومی

متوسط نور شبانهریتم و تکرار

رنگ های رنگ د   یوارها
معماری 
تاریخی

متوسط

جد   ول 4. نتیجۀ مشاهد   ات. مأخذ: نگارند   گان.
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تصویر 4. نمونۀ کد   گذاری د   ر پنجرۀ مرورگر مستند   ات. مأخذ: یافته های تحقیق.

تصویر 5. سامانۀ کد    مضامین و مؤلفه های کلی. مأخذ: نگارند   گان.
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تصویر 6. نمونه ای از جد   اول کد   گذاری شد   ه. مأخذ: نگارند   گان.

تصویر 7. خروجی مصاحبه د   ر نرم افزار مکس کیود   ا12. مأخذ: نگارند   گان.

اثربخشی برخالف حالت قبل که فرم از طریق مستقیم اثربخشی 
می کند    و جنبه های زیبایی شناسی مؤثر است، جنبه های فرمی 
فضا با اثرگذاری بر بخش الگوهای ذهنی بر اد   راک انسان اثر 
را  معنایی  و  عملکرد   ی  بُعد     کالبد   ،  از  این جنبه  می گذارند   . 
د   ربرمی گیرد   . اد   راکات اولیه تحت اثر عوامل عینی، و اد   راک 
ثانویه تحت تأثیر عوامل ذهنی هستند   . چنان که د   ر تصویر 8 
مشاهد   ه می شود    اد   راک د   ر مرحلۀ د   ریافت ابتد   ا به شکل عینی 
و تحت تأثیر کالبد    و با مد   اخلۀ حواس انسان است. د   ر مراحل 
بعد    با گذر زمان و شکل گیری تصاویر ذهنی عوامل خاطره ای 

و ذهنیات اثر مهم تری د   ر اد   راک د   ارند   . 

بحث
پاسخ به سؤال اول پژوهش نیازمند    کنکاش د   ر چرخۀ اد   راک 
است. اد   راک انسان از محیط به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
تحت تأثیر عوامل کالبد   ی است. زیرا حس مکان د   ر رابطه بین 
فرد    و محیط شکل می گیرد    و آنچه موجب اتصال انسان به 
محیط می شود    حواس پنج گانۀ آد   می است. حواس پنج گانه 
نیز از یک سو متصل به انسان و از سوی د   یگر متصل به محیط 
هستند   . عوامل ارتباط انسان، حس هاي بویایی، بینایی، شنوایی، 
چشایی و المسه است. تمامی این حواس باید    از طریق فضای 
کالبد   ی اد   راک شوند   ، بنابراین کالبد    د   ر تمامی مواقع بر حس 
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 رفتار

دادبرون دريافت 

  های محیطداده

  های فردیویژگی
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  عینیات ع

له   راکاد
رح
م

١ 
ک
درا
ا

 یاتذهن 

  شناخت
  معنا

له 
رح
م

٢
ک
درا
ا

  

  حس

له  
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٣ 
ک
درا
ا

  

له 
رح
م

٤ 
ک
درا
ا

  

 عوامل استخراج شده 

، لمسی،حواس بصری
 شنیداری

 تجزیه تحلیل ذهن

حواس، خواص فیزیکی 
، یعناصر کالبد مصالح،

 ،محیط، طبیعت، کالبد
  فاصله از محیط

 عینی هایویژگی

 با پیش زمینه ذهنی  بی پیش زمینه ذهنی

  تحلیل با حواس پنجگانه
  بعد زیبایی شناسی

 
 هویت مکان-تعلق به مکان رضایت بخشی 

  ثانویهادراک 

 های ذهنیویژگی

پیوندهای معنوی با مکان

  پیوندهای عاطفی با مکان

 

تحلیل با ذهن، خاطرات، 
  اعتقادات، الگوها

های زبباییویژگی
مین نیاز، ی، تأشناس

  کارآمدی

 محل اثر

عوامل کالبدی بصورت  ادراک اولیه
  غیرمستقیم

بصورت  کالبدیعوامل 
  مستقیم

تصویر 8. جایگاه کالبد    د   ر چرخۀ اد   راک. مأخذ: نگارند   گان.
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تصویر 9. جمع بند   ی مطالب. مأخذ: نگارند   گان.

مکان اثرگذار است. عوامل کالبد   ی به واسطۀ اینکه رابط بین 
انسان و محیط هستند   ، قطعاً د   ر ایجاد    حس مکان اثرگذارند    و 
چنان که د   ر چرخۀ اد   راک مشاهد   ه  شد   ، د   ر اد   راکات اولیۀ محیط، 
عوامل زیبایی شناسی و عملکرد   ی و د   ر اد   راکات ثانویه عوامل 
معنایی د   خیل اند   . برای پاسخ به پرسش د   وم پژوهش، استخراج 
عوامل کالبد   ی از نظریات صورت گرفت. د   ر تحقیقات پیشین 
عوامل کالبد   ی به صورت مورد   ی بررسی شد   ه و زیرمجموعه های 
تأثیر آن بر حس مکان مورد    بررسی واقع شد   ه  است.  آن و 
برای مثال د   ر تحقیقات قبل، اند   ازۀ فضا و محصوریت عوامل 
بر حس مکان هستند   ؛ د   ر حالی که د   ر  کالبد   ی مهم و مؤثر 
پژوهش حاضر مصد   اق های کالبد   ی مورد    نظر نبود   ه و جایگاه 
عوامل کالبد   ی و اثر آن بر اد   راک انسان بررسی شد   ه است. 
د   ر این پژوهش با تفکیک اد   راکات انسان از لحاظ زمانی نگاه 
جد   ید   ی ایجاد    شد   ه است. د   ربارۀ سؤال سوم به واسطۀ نسبی 
بود   ن اد   راک انسان، تفکیک شرایط اد   راکی به صورت اولیه و 
ثانویه می تواند    راهگشا باشد   . د   ر اد   راک اولیه، حواس بصری 
به موجب گذر  بعد   ی،  اد   راکات  د   ر  و  د   ارند     بیشتری  د   خالت 
زمان و ایجاد    خاطرات، عوامل ذهنی اثربخشی بیشتری د   ارند   .

نتیجه گیری
د   ر این پژوهش عوامل کالبد   ی مؤثر بر حس مکان از د   ید   گاه 
متخصصین پد   ید   ارشناسی مورد    کنکاش واقع شد   ه و برخالف 
پژوهش های پیشین، عوامل کالبد   ی به صورت مورد   ی بیان 
نشد   ه اند   ؛ بلکه جایگاه و نقش کالبد    با توجه به نحوۀ اد   راک 
انسان بررسی و د   سته بند   ی شد   ه  است. همچنین تأثیر عوامل 
تفکیک  به  مکان  متفاوت حس  زیرمجموعه های  بر  کالبد   ی 
مشخص شد   ه است. چنان که خروجی پژوهش بیان گر این امر 

است که از د   ید   گاه اد   راک انسان، عوامل کالبد   ی بر حس مکان به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار بود   ه و د   ر چرخۀ اد   راک، 
اد   راکات د   ر د   و زیرمجموعۀ اد   راکات اولیه و ثانویه قرار می گیرند   . 
پس از تقسیم بند   ی موارد    مستخرج از نظریات پد   ید   ارشناسان 
و مقوله بند   ی نظریات حس مکان و نتایج گفتگوها، - مطابق 
تصویر 9- مشخص شد    د   ر اد   راکات اولیه مکان، عواملی چون 
د   سترسی و کیفیت اثرگذارند    و زیبایی بصری به تنهایی می تواند    
د   ر کوتاه مد   ت عامل استفاد   ه از فضا شود   . اما با گذر زمان و 
و  تجربیات  خاطرات،  د   یگری چون  عوامل  ثانویه،  اد   راکات 
باورها د   خیل می شوند   . عواملی که د   ر اد   راکات ثانویه مؤثرند   ، 
بیشتر تحت تأثیر مشخصه های معنایی مانند    عوامل خاطره ای 
و معنایی هستند    که با گذر زمان و اتفاقات ایجاد    می شوند    و 
به وجود    آورند   ۀ احساساتی همچون حس تعلق و د   لبستگی به 
مکان و هویت د   ر مکان هستند    )ن.ک. تصویر 8(. د   ر نتیجه 
اد   راک اولیۀ انسان از محیط بیشتر د   رگیر عوامل عملکرد   ی و 
زیبایی شناسانه و با احساس رضایت از فضا د   ر ارتباط است. 
با گذر زمان و کمرنگ شد   ن عوامل  ثانویه  اد   راک  د   ر مقابل، 
عینی و ایجاد    خاطرات به وجود    آمد   ه و عوامل ذهنی جایگزین 
عوامل عینی شد   ه و حس د   لبستگی و تعلق و هویت د   ر مکان 

پررنگ تر می شود   .
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