
 

 

 

 

 

 

 

 رابطه فرهنگ و حس مکان در شهرسازي

 )( نویسنده مسئول  علی راستگو
 

 

 چکیده:

مکان در شهرسازي داراي ویژگی هاي اساسی می باشد که ویژگی هاي فرهنگی از ارزشمندترین خصوصیات مکان در شهرسازي است. 
شهروندان در طول تاریخ ماندگار شده اند، قابل تفکر می باشند. در این بنابراین مکان هاي انسان ساخت که در راستاي پاسخگویی به نیازهاي 

مقاله سعی بر آن شد تا رابطه فرهنگ و حس مکان در شهرسازي در کشور را مورد بررسی قرار دهد. که اثرگذارترین معناي حس مکان در 
مکان نهفته است که ضمن فرهنگی بودن آن از دیگر منابع دیدگاه پدیدارشناسی و روانشناسی محیطی، در تجربه رابطه نمادین شهروندان و 

تاریخی، اجتماعی، سیاسی نیز الهام گرفته و تقویت شده است. با نگاهی به شهرسازي کشور ایران حضور حس مکان در اکثر مکان ها به خوبی 
 او بر ساختار مکان موثر می باشد. نمایان است؛ همچنین عناصر فرهنگی و کلیه فرآیندهاي ناشی از تاثیر انسان و محیط اطراف

 فرهنگ، حس مکان و شهرسازيکلمات کلیدي: 

 

 

 

 

 مقدمه 

مفهوم مکان و حس مکان امروزه از مهمترین مسائل پیش رو در فضاهاي شهري بوده و چالش بسیاري از متخصصین 
شهري می باشد. حس مکان را می توان درك افراد از محیط هایی دانست که نسبت به محیط، شناختی نسبی یا کافی 

 



طه اي خاص بین فرد و محیط می گردد. دارند. وجود حس مکان در فضاهاي شهري در واقع موجب شکل گیري راب
مفهوم حس مکان در مقیاس هاي گوناگون مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد؛ از سطح خانه شروع شده و به مقیاس 
هاي بزرگتر در حد محله منتهی می گردد. در این میان می توان به این امر اشاره نمود که فضاهاي شهري از جمله 

ند که وجود حس مکان شهروندان نسبت به آنها از جمله مهمترین و ارزشمندترین معیارهاي مهمتریند بخش هاي شهر
 ).70، 1395ارزیابی این فضاها به شمار می رود (میرغالمی و آیشم، 

یکی از مباحث اثرگذار در تحلیل حس مکان در شهرسازي، رابطه آن با فرهنگ می باشد. عناصر کالبدي فضا تاثیر 
ت روابط انسانی دارد و به طور مستقیم فرهنگ جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، فرهنگ و معماري در مستقیم بر کیفی

ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بوده اند و هرگز نمی توان تاثیر فرهنگ یک منطقه را بر معماري آن منطقه منکر شد. معماري 
دگی انسان ها بوده است. محیط هاي پیوسته و هماهنگ در زمان هاي گذشته نمایانگر گزینش مناسب و شایسته براي زن

متناسب با روابط فرهنگی و اجتماعی جاري میان مردم مکان هایی را می ساخت که پاسخگوي نیازهاي روحی و جسمی 
مردم بودند. فقدان حس مکان در شهرهاي جدید و به تبع آن عدم احساس تعلق به آنها از مشکالت پنهانی است که در 

مدت احساس بی ریشگی را در ساکنین این محیط ها دامن می زند. شباهت شهرهاي جدید به یکدیگر نیز بی دراز 
). لذا در این تحقیق تالش بر این است تا رابطه فرهنگ و حس 2، 1396مکانی آنها را تشدید و تکثیر می نماید(رنجبر، 
 مکان در شهرسازي را مورد سنجش قرار دهیم.

 

 پیشینه تحقیق

) در تحقیقی با عنوان تحلیلی بر نقش فضاهاي شهري در ایجاد سرمایه اجتماعی در شهرکرد، 1390نی و حبیبی (ربا
تناسب، هویت، سرزندگی، دسترسی به فضاهاي شهري به عنوان متغیر مستقل و اعتماد، همبستگی و مشارکت اجتماعی 

نظر گرفته است. نتایج آماري این تحقیق نشان می دهد که مولفه سرمایه اجتماعی هستند را به عنوان متغیر وابسته در 
که میزان سرمایه اجتماعی با توجه به کیفیت فضاهاي شهري به صورت معناداري متفاوت است. به گونه اي که هر چه 

 شاخص هاي فضاي شهري بهبود می یابد، میانگین سرمایه اجتماعی نیز بهبود پیدا می کند و بالعکس.

) در تحقیقی با عنوان مدل مفهومی ارزیابی حس مکان بر اساس مولفه هاي کالبدي، 1395(میرغالمی و آیشم 
ادراکی، عملکردي و اجتماعی (مطالعه موردي: خیابان امام ارومیه) به این نتایج رسیدند که حاصل از مطالعات، صحت 

زي مفهوم مکان به صورت یکپارچه فرضیه تحقیق را اثبات می کند که محور امام خمینی در شهر ارومیه در پیاده سا
 عمل نکرده است.

 



 اهداف پژوهش 

 سنجش و شناخت رابطه فرهنگ و حس مکان در شهرسازي امروز

 

 روش پژوهش 

در این پژوهش از روش کتابخانه اي استفاده شده است. جمع آوري اطالعات مورد نیاز پژوهش به روش اسنادي و با 
 و... از مسئولین مرتبط می باشد. کمک گرفتن از نشریات، مقاالت، کتب

 

 تعریف واژه فرهنگ

می گویند که از  kulture, culture, cultureواژه فرهنگ را در زبان هاي اروپایی (انگلسیس، فرانسوي و آلمانی) 
 ، این واژه طیف گسترده اي داشته است: مسکن گزیدن، کشف کردن،colereبر می آید، از ریشه التین  cultureواژه ي 

). اما بیش از هر خصلتی فرهنگ از رسم، روش، کنش و منشی آئینی 3، 1382حراست کردن و پرستش کردن (پهلوان، 
یعنی آیین و کشش و پروردن گرفته شده  (cult)) از ریشه کالت culture» (کالچر«برخوردار بوده است. مفهوم التینی 

 ).26، 1384تاري، موید همین نظر و مصداق چنین واقعیتی است (مالصاحی، جس

معانی مختلفی بر خود دیده است. » فرهنگ«در زبان فارسی از گذشته هاي نسبتا دور تا همین امروز واژه ي 
معناهایی چون: دانش و دانایی، آیین و نیک مردي، ادب و بزرگی و سنجیدگی، شاخ درخت، کاریز یا قنات، مبادي آداب، 

 ).40، 1382با سواد و اهل مطالعه (روح االمینی، 

همانند ریشه لغوي آن که معنی گسترده اي را در بر می گیرد، مفهوم فرهنگ نیز از پیچیدگی تحول و کاربرد 
گوناگون بی نصیب نمانده است. به همین دلیل است که این واژه را در ارتباط با مفهوم آن مناقشه برانگیزترین کلمه می 

 ).41دانند (روح االمینی، 

ا می توان فرآیندي در نظر گرفت که نتیجه آن تمایز انسان از سایر موجودات است. شاید به همین بنابراین فرهنگ ر
 ).37دلیل است که برخی از پژوهشگران انسان را حیوان با فرهنگ می دانند (همان منبع، 

ته به آن فرهنگ نیز مانند اجتماع انسانی از موضوعات مهمی است که فرهنگ شناسان و محققین رشته هاي وابس
مانند مردم شناسی به آن پرداخته اند. دغدغه ي اصلی فرهنگ شناسان فهم فرهنگ مردم یک سرزمین است. با توجه به 

 ).41، 1363تعریف ارائه شده این کار بسی دشوار است (محسنی،  250حدود 



ماعی، افکار و اعتقادات و محققین معمار بیشتر از میان تعاریف فرهنگ، بر آداب و رسوم، سنت ها، کارکترهاي اجت
نقش آنها در معماري تمرکز داشته اند. از این منظر وظیفه ي هر بنا به عنوان جزئی از فرهنگ در معماري، عینیت 
بخشیدن به یک اندیشه ذهنی به وسیله ي ظرف خاص آن است و بدین ترتیب این ظرف نمودي خواهد بود براي 

 ).383، 1384یک شاهد فرهنگی می باشد (معماریان، سنجش این فرهنگ، لذا هر ساختمان خود 

در هر جامعه اي مجموعه اي از آداب، رسوم، سنت ها، قوانین نوشته و نانوشته و دانش عمومی و فراگیر به شکل 
گفتمان وجود دارد که از آن به فرهنگ یاد می شود. هر چیزي در جامعه بشري داراي زیر مجموعه اي از این امور است 

 ).1391آن فرهنگ آن چیز می گویند (مشکینی و رضایی مقدم،  که به

ورك بونک چنین می نویسد: معماري وسیله واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده است. هنگامی که ملتی می تواند 
جامعه مبل ها و لوسترهاي زیبا بسازد اما هر روزه بدترین ساختمان ها را می سازد، داللت بر اوضاع نابسامان و تاریک آن 

 دارد. اوضاعی که در مجموع، بی نظمی و عدم قدرت سازماندهی آن ملت را به اثبات می رساند.

زیگموند فروید فرهنگ را این چنین بیان می کند: فرهنگ مجموعه ي تمام توانایی ها و مسائلی است که زندگی ما را 
حافظت از بشر در مقابل طبیعت و تنظیم روابط از زندگی اجداد حیوانی ما دور می کند و در خدمت دو هدف می باشد م

 ).54-53، 1390انسانی بین افراد (گروتر، 

فرهنگ واقعیت را می سازد، فرهنگ چیزها و پدیده ها را در دنیاي اطراف تعریف و آنها را طبقه بندي می کند و به 
یط اطراف، ماوراءالطبیعه و دیگر آنها معنی می دهد. فرهنگ تعیین می کند که چگونه اعضایش روابط خود را با مح

اعضاي گروه ببیند؛ فرهنگ تعیین کننده ارزش ها و قواعد رفتاري گروه است و اعضایش را در واکنش اجتماعی راهنمایی 
 ).1383می کند (عیوضی، 

 

 مکان 

شکل گرفته  واژه مکان در فرهنگ لغت آکسفورد، به معناي نقطه اي در زمین است که ارزش هاي انسانی بر بستر آن
و رشد می یابد. همچنین در فرهنگ انگلیسی و بستر، عالوه بر مفهوم جغرافیایی آن، به نحوه و قرارگیري افراد در جامعه 

 در مکان هاي خاص اشاره می کند.

). که خود نتیجه بر همکش سه مولفه 4، 1378معنایی بوده (افشار نادري،  -مکان بخشی از فضا و داراي بار ارزشی
ار انسانی، مفاهیم و نیز ویژگی هاي فیزیکی است. بر این اساس می توان آن را تجربه عرصه درونی در برابر عرصه رفت

بیرونی دانست که در بر گیرنده جهات گوناگون و تعدادي گشودگی می باشد. در این تجربه، رسالت معمار، تبدیل جا و 
). در عرصه تجربه فردي، هر انسان، 82، 1389(پورمند و دیگران، مکان و به فعلیت در آوردن بالقوه گی هاي محیط است 



مکان را آسان تر از فضا، که بنیانی انتزاعی دارد؛ درك کرده و در مقایسه با فضا، ضرورت مکان براي زندگی فردي، 
 اجتماعی را به سادگی احساس می کند.

بوده و کلیتی است که از اشیاء و چیزهاي واقعی در دیدگاه پدیدار شناسانه، مکان چیزي بیش از یک محل انتزاعی 
ساخته شده و داراي مصالح ماده، شکل، بافت و رنگ است. مجموعه این عناصر با هم شخصیت محیطی مکان را تعریف 
می کنند. مکان زمینه اي براي فعالیت هاست و عموما داراي هویت شناختی بوده در بر گیرنده عوامل اجتماعی متنوع 

 ).42، 1382اراي تاریخی است که گذشته، حال و آینده را به هم پیوند می زند (پرتوي، بوده و د

کانتر با اره نظریه چهره مکان، چهار جزء مرتبط در یک مکان را شامل تفاوت عملکردي، اهداف مکانی، مقیاس تعامل 
داف مکانی به مفاهیم و معانی و بخش هاي طراحی دسته بندي می کند؛ که تفاوت عملکردي به فعالیت هاي مکان، اه

مکان، مقیاس به اندازه محیطی و بخش هاي طراحی به عناصر و اجزاي کالبدي مکان اشاره دارد. وي مکان را شامل 
فعالیت، قرارگاه کالبدي و اجزاي دیگر می داند. بر اساس مدل کانتر، مکان بخشی از فضاي ساخته شده یا فضاي طبیعی 

جه روابط متقابل میان سه عامل انسانی، معانی و مفاهیم و در نهایت مشخصات کالبدي است است که کیفیت مکان نتی
)canter, 1977, p83 رلف اعتقاد دارد که یک مکان، زمانی فراتر از یک فضا است که واجد سه خصوصیت محدوده .(

 ,tuanلوصول این گروه می داند (کالبدي، فعالیت و معنا باشد و در این میان، معنا را جزء اصلی و الینفک و صعب ا

1974 .( 

 

 حس مکان

حس مکان به مفهوم عاطفه، محبت، قضاوت و تجربه کلی مکان یا توانایی آن در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد 
است. از دیدگاه روانشناسی محیطی انسان ها به تجربه حسی، عاطفی و معنوي خاص نسبت به محیط زندگی نیاز دارند. 

نیازها از طریق تعامل صمیمی و نوعی هم ذات پنداري با مکانی که در آن سکونت دارد قابل تحقق است. پژوهش این 
هاي انجام شده نشان می دهد که محیط عالوه بر عناصر کالبدي، شامل پیام ها، معانی و رمزهایی است که مردم بر 

یی و درك می کنند و در مورد آن به قضاوت می پردازند. اساس نقش ها، توقعات، انگیزه ها و دیگر عوامل آن را رمزگشا
این حس کلی که پس از ادراك و قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد به وجود می آید حس مکان نامیده می شود که 
به عنوان عاملی مهم در هماهنگی فرد و محیط باعث بهره برداري بهتر از محیط، رضایت استفاده کنندگان و در نهایت 

 ساس تعلق آنها به محیط و تداوم حضور در آن می شود.اح

دکتر فالحت در رساله خود حس مکان را این گونه تعریف می کند: حس مکان، به معناي ادراك ذهنی مردم از 
محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آنها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد به 



هم و احساسات فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. این حس عاملی است که موجب طوري که ف
تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاري ویژه براي افراد خاص می شود. حس مکان عالوه بر اینکه باعث 

، روابط اجتماعی، فرهنگی جامعه در یک مکان احساس راحتی از یک محیط می شود، از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم
 ).57، 1385مشخص حمایت کرده و باعث یادآوري تجارب گذشته و دستیابی به هویت براي افراد می شود (فالحت، 

 ستالو، انسان شناس:

ه تعلق به مکان وراي تجربیات احساسی و قابل درك و شامل اعتقادات فرهنگی و فعالیت هایی است که انسان را ب
 ).cross, 2001محیط پیوند می دهد (

 فریتز استیل، روانشناس:

 ).steele, 1981روح مکان، ترکیب ویژگی هایی که به یک موقعیت مکانی، شخصیت خاص می دهد (

 توان، جغرافیدان:

احترام به مکان، زنجیره محکمی بین فرد و مکان است. تعهد به محیط حسی زیبایی شناسانه، لمس کردن و 
 ).crossT 2001انه است (احساس

 جان جکسن، معمار منظر:

حس مکان، حسی است که فرد در نتیجه یک اتفاق یا سنت در درون خود می سازد و با حس بازیابی و خواندن دوباره 
 ).jakson, 1994وقایع، نگهداري می شود (



 

 )jorgensen, 2001, p.239حس مکان ( -1شکل 

 سطوح مختلف حس مکان

که بررسی ها نشان داد حس مکان سطوح مختلف دارد، هیومن پنج گونه حس مکان را معرفی کرده است همان گونه 
)hummon, 1992 که عبارت است از ریشه داري عقیدتی، ریشه داري ناخودآگاه، مکان نسبی، بیگانگی با مکان و بی (

بطه با مکان و حس حضور در اجتماع تعریف مکانی است. جنیفر کراس نیز به تبعیت از هیومن حس مکان را ترکیبی از را
می کند او رابطه با مکان را به صورت زندگی نامه اي، معنوي، عقیدتی، روایتی، مادي و وابستگی دسته بندي می کنند، 
که با عواملی مانند هویت، درونیت و رضایتمندي پنج سطح مختلف از حس مکان یعنی ریشه داري منسجم، ریشه داري 

). شاماي براي حس مکان cross, 2001یگانگی با مکان، بی مکانی نسبی و بی مکانی مطلق ایجاد می کند (نامنسجم، ب
سه مرحله اصلی تعلق به مکان، دلبستگی به مکان و تعهد به مکان را با هفت سطح تعیین می کند. این سطوح از حس 

ا حس فداکاري نسبت به مکان را به ترتیب زیر مکان، کاربرد فرایند حس مکان را نشان می دهند که از بی تفاوتی ت
 ).shamai, 1991شامل می شود (

این سطح معموال در ادبیات حس مکان مورد توجه واقع نمی شود ولی می تواند در  بی تفاوتی نسبت به مکان:-1

 سنجش حس مکان مورد استفاده قرار گیرد.

که فرد می داند که در یک مکان متمایز زندگی می این سطح هنگامی است آگاهی از قرارگیري در یک مکان: -2

کند و نمادهاي آن مکان را تشخیص می دهد ولی هیچ احساسی که او را به مکان متصل کند، وجود ندارد. در این حالت 



فرد ممکن است بداند که در یک مکان مستقر است ولی نمی داند که بخشی از آن مکان است. در این سطح آگاهی از 
 اتر از یک آدرس یا موقعیت نیست.مکان فر

در این سطح فرد نه تنها از نام و نمادهاي مکان آگاه است، بلکه با مکان احساس بودن و تقدیر تعلق به مکان: -3

 مشترك داشتن نیز دارد، در این حالت نمادهاي مکان محترم و آن چه براي مکان رخ می دهد، براي فرد نیز مهم است.

در این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیده اي با مکان دارد، مکان براي او معنا دارد و مکان  :دلبستگی به مکان-4

محور فردیت است و تجارب جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مکان شخصیت می دهد، در این حالت به 
 منحصر به فرد بودن مکان و تفاوت آن با دیگر مکان ها تاکید می شود.

: این سطح نشان دهنده در آمیختگی و پیوستگی فرد با نیازهاي مکان است. در این شدن با اهداف مکانیکی -5

حالت فرد اهداف مکان را تشخیص داده، با آنها منطبق شده و از آنها پیروي می کند، در فرد شور، حمایت و از خود 
 گذشتگی نسبت به مکان وجود دارد.

فعال فرد در اجتماع که علت آن تعهد به مکان است، توجه دارد. در مقابل  این سطح به نقش حضور در مکان:-6

تمامی سطوح قبل که مبناي نظري داشتند، این سطح و سطح بعدي از رفتارهاي واقعی افراد برداشت می شود. فرد 
 هد.معموال این سطح را به طور ضمنی با سرمایه گذاري منابع انسانی مثل زمان، پول و غیره نشان می د

این سطح باالترین سطح حس مکان است و فرد عمیق ترین تعهد را نسبت به مکان دارد و  فداکاري براي مکان:-7

فداکاري هاي زیادي در جهت گرایشات، آزادي ها و رفاه در موقعیت هاي مختلف از خود نشان می دهد. در این سطح 
 دارد. آمادگی براي رها کردن عالیق فردي و جمعی به خاطر عالیق بزرگتر نسبت به مکان وجود

از نظر رلف عمیق ترین سطح وابستگی به مکان به صورت ناخودآگاه به وجود می آید و طی آن انس و آشنایی با مکان 
از بخش هوشیار آگاهی محو می شود. رلف این وابستگی را ریشه داري می نامد. او هفت درجه از بیرونیت و درونیت را 

 ).relph, 1976براي حس مکان، بیان می کند (

 

 )Cross, 2001, 4سطوح مختلف حس مکان ( -1جدول 

سطو

ح 

مختلف 

حس 

بی تفاوتی نسبت به 
 مکان

این سطح معموال در ادبیات حس مکان مورد توجه واقع نمی شود ولی می تواند در 
 سنجش حس مکان مورد استفاده قرار گیرد.

این سطح هنگامی است که فرد می داند که در یک مکان متمایز زندگی می کند و آگاهی از قرارگیري در 
نمادهاي آن مکان را تشخیص می دهد ولی هیچ احساسی که او را به مکان متصل کند، وجود 



ندارد. در این حالت فرد ممکن است بداند که در یک مکان مستقر است ولی نمی داند که  مکان مکان
 بخشی از آن مکان است.

در این سطح فرد نه تنها از نام و نمادهاي مکان آگاه است بلکه با مکان احساس بودن و  ه مکانتعلق ب
تقدیر مشترك داشتن نیز دارد، در این حالت نمادهاي مکان محترم و آنچه براي مکان رخ می 

 دهد، براي فرد مهم است.

د. مکان براي او معنا دارد و مکان در این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیده با مکان دار دلبستگی به مکان
محور فردیت است و تجارب جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مکان 

شخصیت می دهد، در این حالت به منحصر به فرد بودن مکان و تفاوت آن با دیگر مکان ها 
 تاکید می شود.

یکی شدن با اهداف 
 مکان

پیوستگی فرد با نیازهاي مکان است. در این حالت این سطح نشان دهنده در آمیختگی و 
فرد اهداف مکان را تشخیص داده، با آنها منطبق شده و از آنها پیروي می کند. در فرد شور، 

 عشق، حمایت و از خود گذشتگی نسبت به مکان وجود دارد.

توجه دارد. در  این سطح به نقش فعال فرد در اجتماع که علت آن تعهد به مکان است، حضور در مکان
مقابل تمامی سطوح قبل که مبناي نظري داشتند، این سطح از رفتارهاي واقعی افراد برداشت 

 می شود.

این سطح باالترین سطح حس مکان است و فرد عمیق ترین تعهد را نسبت به مکان دارد و  فداکاري براي مکان
در موقعیت هاي مختلف از خود فداکاري زیادي براي گرایش ها، ارزش ها، آزادي ها و رفاه 

نشان می دهد. در این سطح آمادگی براي رها کردن عالیق فردي و جمعی به دلیل عالیق 
 بزرگتر نسبت به مکان وجود دارد.

 

 عوامل شکل دهنده حس مکان

با توجه به مفهوم حس مکان در دیدگاه هاي مختلف و سطوح مختلف حس مکان، عوامل تشکیل دهنده حس مکان 
 ).falahat, 2006, p62عوامل کالبدي (-2عوامل ادراکی و شناختی و -1می توان در دو گروه قرار داد:  را



 

 )75، 1393عوامل شکل دهنده حس مکان (یوسفس و همکاران،  -2شکل 

 

 عوامل ادراکی و شناختی-1

شخص یا گروه به صورت چنانکه گفته شد، حس مکان ترکیبی است پیچیده از معانی، نمادها و کیفیت هایی که 
خودآگاه یا ناخودآگاه از فضا یا منطقه اي خاص ادراك می کنند. معانی و مفاهیمی که پس از ادراك مکان توسط فرد 
رمزگشایی می شود از عوامل ایجاد حس مکان هستند. در این صورت حس مکان تنها به معانی یک حس، یا عاطفه یا هر 

بلکه نظام و ساختاري شناختی است که فرد با آن به موضوعات، اشخاص، اشیا یا گونه رابطه با مکانی خاص نیست، 
 مفاهیم یک مکان احساس تعلق پیدا می کند.

از این رو افراد بدون حس مکان قادر به زندگی در محیطی خاص نیستند، چرا که حس مکان توانمندي فضا یا مکان 
ن حس، مکان رابطه فرد با تمام مفاهیم، اشخاص و سایر در ایجاد حسی خاص نسبت به کلیت مکان است و با ای

موضوعات موجود در آن مکان را تامین می کند. در این صورت مکان کلیتی می شود که مردم تمام فعالیت ها و اتفاقات 
 ).falahat, 2006, p62را با آن می شناسند (

 عوامل کالبدي-2

 است: 2در ادراك و حس مکان شامل موارد جدول از نظر فریتز استیل مهمترین عوامل کالبدي موثر 

 

 )norberg schuls, 1997عوامل کالبدي موثر در ادراك و حس مکان ( -2جدول 

درجه  اندازه مکان
 محصوریت

 مقیاس انسانی تناسب مقیاس تضاد

 تنوع بصري صدا بو رنگ بافت فاصله



 

ارتباط برقرار کرده و وحدت به وجود می آورد و فضا باید از نظر لینچ حس مکان عاملی است که میان انسان و مکان 
هویت قابل ادراکی داشته باشد و قابل شناسایی و به یاد ماندنی و نمایان باشد تا حس مکان ایجاد کند. این نوع حس 

کان را ). جنیفر کراس نیز عوامل موثر بر حس مLynch, 1997مکان می تواند احساس تعلق نیز به همراه داشته باشد (
چگونگی رابطه با مکان و حس اجتماع می داند و رابطه با مکان را به صورت هاي زندگی نامه اي، معنوي، عقیدتی، 
روایتی، مادي و وابستگی اجباري دسته بندي می کند که با عواملی مانند هویت، درونیت و رضایتمندي پنج تراز مختلف 

 ).Cross, 2001از حس مکان را ایجاد می کند (

بنابراین بررسی ها نشان می دهد ویژگی هاي کالبدي محیط با ایجاد معانی و تامین فعالیت هاي خاص، در ایجاد 
حس مکان موثر است. تامین فعالیت ها از فضا با رضایتمندي از ویژگی هاي متغیر محیط مانند دما، صدا و امکان انجام 

ایستایی محیط مانند ابعاد، تناسبات و فرم ها به وجود می آید. فعالیت هاي فردي و تعامالت اجتماعی توسط عناصر 
شناخت و عاطفه نسبت به فضا به درك معانی، نمادها، زیباشناختی فرمی و معنایی فضا و هویت مندي با آن حاصل می 

طی شود. به طور خالصه می توان گفت، حس مکان حاصل ارتباط درونی انسان، تصورات ذهنی او و ویژگی هاي محی
 ).falahat, 2006, p62است (

با توجه به مطالب مطرح شده در مورد مفهوم حس مکان و دیدگاه هاي مختلف در مورد این مفهوم و معیارهاي 
که با توجه به نظریات ارائه شدهجمع  3بررسی آن در سطح فضاهاي شهري می توان مدلی را همانند مدل تصویر شماره 

مدل معیارهایی را که می توان در فضاهاي شهري بررسی نمود، در چهار دسته قرار  گریده است، مطرح نمود. در این
 گرفته و براي هر معیار زیر معیارهایی در راستاي سنجش معیار مطرح گردیده است.

در مدل ارائه شده براي سنجش مفهوم حس مکان در فضاهاي شهري چهار مولفه معرفی شده است: مولفه کالبدي، 
، مولفه اجتماعی و مولفه عملکردي. زیر معیارهاي معرفی شده در مدل باال می توانند در تعامل با یکدیگر مولفه ادراکی

باشند و از هم نیز تاثیر بپذیرند. به عنوان مثال وجود بناهاي شاخص و با ارزش تاریخی در یک فضاي شهري می تواند 
ارگاه رفتاري موجب شکل گیري تعامالت اجتماعی موجب شکل گیري کاربري هاي جاذب جمعیت شده و به عنوان قر

نیز گردد. عالوه بر آنها بناها و تک دانه هاي با ارزش و تاریخی عامل مهمی در راستاي شکل دهی به هویت و اصالت 
 ).72، 1395هستند (میرغالمی، 

 



 

 )falahat, 2006, p.64مدل عوامل مهم شکل دهنده حس مکان ( -3شکل 

 

 

 )73، 1395معیارهاي سنجش حس مکان در فضاهاي شهري (میرغالمی،  -4شکل 

 



 

 تاثیر فرهنگ بر حس مکان

مولفه هاي فرهنگی به عنوان شاخصه اي که موجب معنا پیدا کردن فضاها می شوند، خود می توانند در ایجاد 
 ي یا به طور کلی یک شهر باشند.تداعیات ذهنی عامل موثري در ارتقاي روح مکان در ارتباط بین مخاطبین و بناي معمار

محققین فرهنگ گرا یک نظریه بسیار مهم در این خصوص ارائه می نمایند. آنها معتقدند شکل ظرف مکانی، (در اینجا 
اجتماعی، بنا محصولی است که در رابطه با  -خانه، مسجد و...) معلولی است از فرهنگ آن جامعه، بنا بر نگرش فرهنگی

ایدئولوژي، جهان بینی، روش زندگی، نیازهاي اجتماعی و روانی، نیازهاي مادي، نیازهاي فردي و طبیعت، اجتماع، 
 ).375، 1384گروهی، منابع اقتصادي و فنون قابل دسترس شکل می گیرد (معماریان، 

را براي  مفهوم مکان، فضایی است که از راه فرآیندهاي گروهی، فردي و فرهنگی معنا می یابد و مکان ها اهمیت خود
 ).318، 1393افراد نگه می دارند. زیرا انباره ي خاطرات شخصی سازي شده و عادات روزانه اند (پاکزاد، 

از نظر سیتالو تعلق مکانی از جنبه هاي روان شناسی و هویتی قابل تفسیر است. در روانشناسی، تعلق مکانی به رابطه 
شود و از لحاظ هویتی، تعلق مکانی رابطه تعلقی و هویتی فرد شناختی فرد با یک محیط یا یک فضاي خاص اطالق می 

به محیط اجتماعی است که در آن زندگی می کند. واقع دلبستگی به مکان رابطه نمادین ایجاد شده توسط افراد به مکان 
درك است که معانی احساسی، عاطفی و فرهنگی مشترکی به یک فضاي خاص می دهد. دلبستگی به مکان مبنایی براي 

فرد و گروه نسبت به محیط است و معموال در محیطی فرهنگی به وجود می آید. بنابراین تعلق به مکان، چیزي بیش از 
تجربه عاطفی و شناختی بوده و عقاید فرهنگی مرتبط کننده افراد به مکان را نیز شامل می شود. فرهنگی بودن تعلق به 

ربه و تحلیل فضا به صورت نماد مشترك فرهنگی قابل تجربه است. در واقع مکان به معناي این است که در اکثر افراد تج
افراد مکان ها را به خصوصیات فرهنگی ربط می دهند، به گونه اي که یک فضا می تواند، محرك تجربه انسان و یادآور 

می گیرد. تعلق مکانی به مفاهیم و معانی فرهنگی باشد. در بسیاري از مکان ها رابطه فضا و فرد از طریق تجربه صورت ن
مکان هاي اسطوره اي تجربه نشده توسط انسان می تواند به صورت معانی اجتماعی و بنابراین مهمترین معناي تعلق به 
مکان، در تجربه رابطه نمادین فرد، گروه و مکان نهفته است که می تواند ضمن فرهنگی بودن از دیگر منابع اجتماعی، 

 ).1385نیز معنا گرفته و تقویت شود (فالحت،  سیاسی، تاریخی و فرهنگی

فرهنگ بر شهر تاثیر گذارده و به آن شکل می دهد. به سخن دیگر فرهنگ مجموعه قواعدي را می آفریند که فرم 
ساخته شده بازتابی از آن است، مردم به یاري فرهنگ، یعنی مجموعه ارزش ها، باورها، جهان بینی و نظام هاي نهادي 

محیط خود معنی می دهند و فضاي بی معنی را به مکان تبدیل می کنند. فرهنگ به گونه اي نامستقیم مشترك، به 
یکی از پایه هاي اصلی زندگی روانی انسان هاست و با مطالعه ي فرهنگ می توان به ادراك انسان از محیطی که گراگرد 



افراد در یک فرهنگ، وابسته به معانی و نشانه  ). عناصر فضایی وجودي379، 1384خود ساخته است پی برد (معماریان، 
 ).189، 1393هایی است که در آن فرهنگ معروف رابطه ي بالواسطه ي فرد با دنیاي زندگی اش است (پاکزاد، 

زمینه فرهنگی، اغلب دانش مورد نیاز براي ارتباط با جنبه هاي ادراکی و تداعی کننده فراهم می کند. مثال در بسیاري 
هاي سنتی، رابطه معنوي بین جهان کالبدي و محسوس و جهان روحانی و غیر محسوس وجود دارد که ممکن  از فرهنگ

است با مکان هاي خاص منطبق شود. بعد از آن مقدس و محترم شمرده می شوند. این رابطه ممکن است براي دیگران 
 ).88، 1392باشد و باید شناخته شوند (راباپورت، » نامحسوس«

ري را به معناي متعارف می آفریند؛ او که هرگز بی فرهنگ نیست و آنچه به دست می دهد را به سلیقه ي آدمی معما
خود شکلی خاص می بخشد تا مفهومی ژرف تر که در دل دارد را بنمایاند. این شکل دهی به فضا، به همان اندازه پیام 

می خواهد، که ابزرارهاي زبانی و بیانی مشترك با دیگران آور از جهان درونی سازنده اش می شود که او تلفیق می یابد. و 
 ).100، 1390را ابداع کند، بازبینی کند و به گونه اي تدوین شده، به محیط عرضه کند (فالمکی، 

فرهنگ را می توان مهمترین حلقه ارتباطی میان انسان و مکان هاي شهري به شمار آورد. می توان گفت هر فعالیتی 
رت می گیرد فرهنگی است. فرهنگ الگوهاي رفتاري را را بوجود می آورد و سپس الگوهاي رفتاري توسط انسان صو

تعیین کننده و بیانگر چگونگی استفاده مردم از مکان ها هستند. فرهنگ عامل بوجود آمدن معنا در شهر است و بدون آن 
 مکان ها معنا و مفهوم ندارند.

 

 

 ).9، 1396(رنجبر، مدل فرهنگ و حس مکان  -5شکل 

 

هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ معماري این وظیفه را دارد که یک اندیشه ي ذهنی را از طریق فرم ظاهري خود 
 ).54، 1390عینیت ببخشد و به این ترتیب نمودي خواهد بود براي سنجش فرهنگ (گروتر، 



 

 نتیجه گیري 

د که حس مکان حاصل ارتباط درونی انسان، تصورات ذهنی او برداشت کلی حاصل از تعاریف حس مکان نشان می ده
و ویژگی هاي محیطی است. این مفهوم از یک سو ریشه در تجربه هاي ذهنی همچون خاطره، سنت، تاریخ، فرهنگ، 

ه اجتماع و غیره دارد و از سوي دیگر متاثر از زمینه هاي عینی و بیرونی در محیط مانند طرح، منظره، بو و صدا است ک
نشان می دهد حس مکان مفهومی پیچیده از احساسات انسان نسبت به محیط است و در اثر انطباق و استفاده انسان از 
مکان به وجود می آید، به این معنا که حس مکان امري از پیش تعیین شده نبوده بلکه از تعامل انسان با مکان زندگی 

 روزمره ایجاد می شود.

 در محالت و فضاهاي شهري باید خصوصیات زیر را مد نظر داشته باشیم.براي دستیابی به حس مکان 

راب "محالت جدید شهر باید با گذشته و حال شهر پیوند برقرار کرده و خصوصیات آن را در خود مجسم سازد -1
ود که ابتدا در این زمینه معتقد است که فضاهاي قدیمی را باید از نو کشف کرد. زمانی این هدف دستیافتنی می ش "کریر

کارکردهاي آن را ارزش گذاري می کنیم و بعد در مکان مناسب آن را در طرح کلی شهر برنامه ریزي کنیم. شهرسازان 
 همواره وظیفه اخالقی می دانند که خصوصیات زمان را در کارهاي خود متجلی کنند.

مکان باید هویت قابل  "نظر کوین لینچاز "محالت به عنوان عناصري نمادین براي ایجاد نقاط تاکید در شهر: -2
ادراك داشته باشد. این نوع هویت یا حس مکان می تواند احساس تعلق به همراه داشته باشد، میان مردم و مکان ها 
ارتباط برقرار کند و وحدت به وجود آورد. ایجاد مکان هاي متنوع امکان انتخاب افراد را از مکان هاي خلوت تا شلوغ، 

 زاده و ساده تا پیچیده افزایش می دهد.محصور تا آ

شناخت فعالیت هاي مردم با توجه به فضا و کنش انسان و کالبد ساخته شده: وضوح شکل بصري و عملکرد فضا -3
باعث ادراك صحیح از آن و در نتیجه ارتباط مناسب مردم با فضا می شود که در نهایت به اهمیت اجتماعی فضا می 

با اهداف فضایی منطبق باشد فضا داراي مفهوم می شود. انسان جزئی از فضاست و با ارزش ها و  انجامد، هرگاه عملکردي
هنجارها به این فضا معنا می بخشد. الگوي روابط اجتماعی ثابت نیست و هر فضا با جایگزین شدن روابط اجتماعی خاص 

که به تغییرات سریع جامعه، تکنولوژي و اقتصاد  چهره متفاوتی به خود می گیرد. به همین دلیل باید به دنبال فضایی بود
پاسخگو باشد. به این ترتیب شهر نیازمند فضاهایی است که به طور ساختاري با زندگی قرین شود. یعنی قابل انعطاف و 

 قابل احیاء باشد.

ر خود مجسم کند. ما تناسب شهرسازي با زمان: فضا براي اینکه بتواند ارزشمند و ماندگار باشد باید روح زمان را د-4
در عصر عدم قطعیت زندگی می کنیم و بسیاري از اموري که تردید نشدنی بودند امروزه مورد تردید جدي قرار گرفته اند. 



ما در دنیایی قرار داریم که با سرعت شتابان در حرکت است. در واقع باید چارچوب ساختاري را براي این ساختمان ها در 
آن قابل تغییر باشند در غیر این صورت فضایی که نتواند خود را با تغییرات سریع علم و جامعه  نظر گرفت که فضاها در

 ).28-27منطبق سازد پس از مدت کوتاهی کهنه می شود و بدون استفاده باقی می ماند (ضرابیان و منعام، 
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