
  
  

  
  

در توسعه » خارج از مکان«و » مکان«مقایسه تطبیقی مفاهیم 
  سی محیطیاجتماعی شهر از دیدگاه روانشنا

  *علیرضا بندرآباد
  19/10/96:             پذیرش18/6/96: دریافت

  
  چکیده

خارج از «اما در این میان . هاست هدف از طراحی محیطی، همان آفرینش مکان
هایی درباره   با در دست داشتن این نقطه شروع، پرسش. ها هم مهمند  »مکان

شود؛  می ها مطرح   خارج از آنها و  تعریف، بازشناسی، شالوده و موقعیت مکان
آیا . گیرند می اي که شناسایی و تبیین تصورات مکان در رأس امور قرار  گونه به

نیز پویا هستند و سرزندگی » ها خارج از مکان«ها رونق دارند یا   »مکان«فقط 
و » مکان«ظاهر متمایز  در این تحقیق براي یافتن پاسخ، دو مفهوم به دارند؟

طور تطبیقی مقایسه شده  در شهر از دیدگاه روانشناسی محیط به» انخارج از مک«
ها و معانی مواد خام هویت مکان   در این بین سیماي فیزیکی، فعالیت. است

ها، روابط ساختاري بین این هویت است که گاه   هستند و دیالکتیک بین آن
ن پژوهش با در ای. یابند می نیز بروز » ها خارج از مکان«شود در  می احساس 
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هاي برداشت شده با   هاي تحلیل محتواي کیفی و تحلیل داده  استفاده از روش
شود، تا  می روش مطالعات میدانی به چیستی مفهوم مکان در شهر پرداخته 

خارج از «ها براي ارزیابی  این معیار. هاي تشکیل دهنده آن شناسایی شود معیار
 به این پرسش پاسخ دهد که چرا کار گرفته شده است تا در شهر به» مکان

در این . اند ها مهم و پر رونق  »مکان«ها در شهر گاهی به اندازه  »خارج از مکان«
پژوهش که عمدتا با روش تحلیل محتواي کیفی انجام گرفته است، نتایج  نشان 

ها امري  در شهر» خارج از مکان« هاي  دهد تالش براي حذف پدیده می 
  . رود  نمی ر شما صددرصد مثبت به

   .مکان، خارج از مکان، شهر، فضاي شهري، روانشناسی محیطی : کلیديهاي هواژ
 

  مقدمه
لحاظ کیفیات محیطی در شرایط چندان مساعدي  هاي بزرگ جهان به وضعیت کنونی شهر

هاي در حال  هاي کشور ویژه کالن شهر هاي امروزي به  در بسیاري از کالن شهر. قرار ندارد
هاي روزمره گوناگونی   هاي توسعه یافته شهروندان با بحران تی برخی از کشورتوسعه و ح

هاي   هاي عصبی روزمره از قرار گرفتن در معرض آلودگی  بحران. دست به گریبان هستند
هاي ناامن شهري،   گرفته تا ایجاد محیط هاي سنگین وتغییرات اقلیمی  صوتی، ترافیک

هاي ناهنجار، ضرورت نگاهی نو به  راي ایجاد رفتارهاي مساعد ب گرایی و بستر تخریب
این تحقیق در پی فهم این نکته است که . نماید می ناپذیر  مسائل شهرِ امروز را اجتناب
خارج از «و » مکان«چون  هم تواند با واشکافی مفاهیمی  می روانشناسی محیطی چگونه 

ریزي شهري یاري  و برنامههاي گفته شده به طراحی شهري   در غلبه بر بحران» مکان
  . برساند

دهد، آمیخته شدن آن با معانی و مفاهیم  می چه یک فضا را به یک مکان ارتقا  آن
پس ). Relph, 1976نقل از  به(کند  می عمیق است که در طول زمان گسترش و ژرفا  پیدا 

ته باید الب. آید می دست  مکان حاصل معانی است که در طول زمان و با ادراك محیط به
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عمدتاً ... اي است که  گیري معناي ناشی از ادراك انسانی در بستر زمان، مسئله گفت شکل
و در روانشناسی  ي افراد داللت دارد هاي خاموش تجربه   و ادراکی در الیه1هانه به بعد ناآگا

. شود که حسی توأم با عاطفه در مکان است می  تعبیر  3 و حس تعلق2از آن به وابستگی
فرهنگی را نیز -هاي مختلف اجتماعی  شود و الیه می  تجربه  4دار صورت ریشه کان در اینم

وسیله  در این میان فهم مفهوم مکان به). 29: 1390جوان فروزنده؛ مطلبی، (گیرد  می در بر 
هاي موجود و  تواند منجر به احیا و نگهداري مکان می طراحان، معماران و شهرسازان 

دهد بدون فهم  می بیان دیگر غالب تحقیقات اخیر نشان  ي جدید شود؛ بهها آفرینش مکان
مان، را توضیح  هاي زندگی  توانیم دالیل ویژه بودن بعضی از محیط نمی جامع از مکان، 

  . دهیم
ها رونق دارند یا   »مکان«آیا فقط . اما در این میان نکته دیگري نیز حائز اهمیت است

یا هستند و سرزندگی دارند؟ فرض این تحقیق بر آن است که در نیز پو» ها خارج از مکان«
ها نیز مهماند و در بسیاري از موارد  هاي فضاي در شهر، خارج از مکان  بسیاري از تجربه

ظاهر  در این تحقیق براي یافتن پاسخ این پرسش، دو مفهوم به. سرزنده و مانا هستند
طور تطبیقی  دیدگاه روانشناسی محیط بهدر شهر از » خارج از مکان«و » مکان«متمایز 

  . مقایسه شده است

  پیشینه پژوهش
  مکان

در فرهنگ لغت جغرافیایی آکسفورد، . ایم مکان، بخشی از محیط است که به آن معنا داده
ي خاص در زمین، یک محل قابل تعریف و شناسایی براي  ي مکان، یک نقطه واژه

ي دهخدا، مکان،  در لغتنامه. تعریف شدههاي بشري است  موقعیتی که مملو از ارزش

                                                
1. Unconscious 
2. Belonging 
3. Place Attachment 
4. Rootedness 
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بودن، خود » جا«معناي مطلق  و به» بودن«معناي  ي اسم ظرف است مشتق از کون به صیغه
» زندگی کردن« گذراندن عمر و همچنین. است» هستی داشتن«و » وجود هستی«معناي  به

به . ستا» روي دادن«و » واقع شدن«یکی دیگر از معناي بودن . شود می نیز معنی 
معناي جایی براي جاري شدن  گونه تفسیر کرد که مکان خود به توان این می ترتیب  این

 که ارتباط نزدیکی با هستی و چنان منظور زندگی کردن است و هم ها و وقایع به رویداد
مکان فضایی است که براي فرد یا ). 40: 1387حبیبی، (بخش نیز باشد  حیات دارد، هستی
مکان ترکیبی از جا، منظر، آیین، مسیر، افراد دیگر، . داراي معنی باشدگروهی از مردم 

هاست  اي براي دیگر مکان ي شخصی، اهمیت دادن و پاسداري از کاشانه و زمینه تجربه
)Relph, 1976: 29.(  

 مکان در حکمت -1

که هیچ  نحوي از نظر حکیمان ایرانی، مکان عبارت است از سطح باطن از جسم حاوي، به
رو با سه وجه از  از این). 98: 1382زاده،  زاده؛ امین نقی(ئی آن خارج از سطح نباشد جز

هاي واحد و یا  شاخص. ساختار مکان که داراي حد و اندازه است: شویم می رو  مکان روبه
مکان، محدود . شود» مکان«هویتی که عناصر فضا داراي آن باشد تا به آن فضا، اطالق 

نظرات و آرا حکماي مسلمان را ). 40: 1387حبیبی، (ي فضا است  کننده و تعریف کننده
دیدگاه نخست ناظر بر مکان . بندي کرد دسته» اشراقیون و مشائین«توان در دو دیدگاه  می 

عنوان حقیقتی مجزا از جسم و ثابت و غیر متغیر است و این حقیقت، فضا را شکل  به
، معتقد است که فضا و مکان جدا از اجسام دیدگاه دوم. دهد و اجسام در آن شناورند می 

هایی با دیگر اجسام دارد   جسم چه ثابت و چه متحرك باشد، نسبت. وجود ندارد
از این نظر این دو دیدگاه به دیدگاه دانشمندان غربی و عالمان ). 31: 1389زاده،  نقی(

ی دانستن و روانشناس محیطی، بسیار نزدیک است زیرا در سطور آتی خواهیم دید که یک
) مورد شناسایی(و ابژه ) شناسنده(عبارت متداول، سوژه  یا جدا دانستن، ناظر و مکان، یا به

   . مغرب زمین نیز بر همین پایه شکل گرفته است در فلسفه
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 مکان در فلسفه پدیدارشناسی  -2
ن وابسته تفسیر و تأویل معینی ندارد؛ زیرا هم به جغرافیا و کالبد فیزیکی آ» مکان«معموالً 

هاي  را داراي ارزش برخی آن. آن براي همه مردم یکی و یکسان نیست» معنی«است و هم 
دانند و برخی دیگر مکان را محلی براي مبادالت  می مهم احساسی، فرهنگی یا تاریخی 

در این بین فیلسوفان رویکردي . دهند می اقتصادي و گاه سودآوري آن، مورد توجه قرار 
ي انسان و  ي پدیدارشناسی، رابطه  دارند و با نگاهی فلسفی و از دریچهتر به مکان ژرف

در رویکرد . کنند می اش را بدون حضور واسطی میان این دو  مطالعه  محیط زندگی
که تجلی سکنی  شود؛ یعنی جایی می پدیدارشناسی، مکان همان فضاي زیسته خوانده 

ها   ته، مکانی است با تنوعی از موقعیتفضاي زیس. باشد می گزینی است و آکنده از هویت 
را براي بازنگري، تفسیر و تاویل  می  که امکان مداو براي برقراري تعامالت انسانی در حالی

  ).218: 1387پرتوي، (دهد  می خود ارائه 
باید توضیح داد که توجه به . منظور از تأویل خود، فهمیدن و احساس بودن است

 هایدگر است و از   هاي  ي نوشته انگیزه1یشیدن به هستی یا وجودناتوانی انسان مدرن در اند
همین دلیل یکی از مؤثرترین آثار  به. نظر او این موضوع امري حیاتی است

   هایدگر در مورد معماري ساختن، باشیدن، اندیشیدن نام دارد که در آن  ي  پدیدارشناسانه
ا نهادن، کُشتن و آسیب زدن انسجام هایدگر به ارتباط بین ساختن و باشیدن، هستی، بن

بیان  به. هاست  معنی ماندن با چیز هایدگر به  باشیدن از نظر ). 41: 1996نسبیت، (بخشد  می 
  . را از انسان سلب کرده است» حس بودن«این است که » مدرن«دیگر، یکی از انتقادات به 

هان داشته، حال با ي مدرن احساس باشیدن در هستی و ج که تا پیش از دوره انسانی
اي در  اش به متخصصان، دیگر مداخله گیري محیط زندگی واگذاري همه چیز حتی شکل

و حس بودن در محیط فیزیکی واقعی را خیلی 2کند نمی را تجربه » حس بودن«آن ندارد و 

                                                
1. Being-Existence 

-با پیشرفت تکنولوژي و رشد دنیاي مجازي امروزه در  میالدي و 90 ین موضوع پس از انتشار نظرات هایدگر در دهه ا
طوري که اغلب افراد، از اینکه در جایی هستند، اما افکار مشغولشان در  به.شود  می  ویکم بیش از پیش احساس        قرن بیست 

  .اند جایی و به چیز دیگري مشغول است ناراضی



  
  
  
  
 1396  پاییز،32شماره ، سال هشتم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     144 

وام (مفهوم باشیدن ) معمار(، شولتز )فیلسوف( هایدگر   پس از. دهد می از اوقات از دست 
تعبیر کرد و در مورد توانایی » آرام گرفتن در یک مکان«معنی  را به) هایدگر   ازگرفته
معماري جهان را به : ي معماري در تحقق باشیدن سخن گفت و عقیده داشت بالقوه

در واقع شولتز تأکید کرد که ساختن مکان، موجب . آورد می در ) بودن(حضور 
ختن معماري و جزئیات عینی آن، محیط وجه سا. شود می بخشی به فضاي وجودي  عینیت

پدیده را در ذهن انسان . کند می هاي آن را براي انسان آشکار   ویژگی. دهد می را شرح 
ي پدیدارشناسی در معماري توجهی ژرف به چگونگی  بنابراین الزمه. کند می پدیدار 

 هایدگر    مفهوم1زدر امتداد این نگاه، پرِزگم). 42: 1996نسبیت، (هاست   ساخته شدن چیز
در دهه . باشیدن را در راستاي توجه به هویت فرهنگی، پیوند با تاریخ شرح و بسط داد

با تأکید برادراك ِروانی معماري سعی کرده منظري به احساس،  2هانی پاالسما اخیر یو
اي نگاه  ترتیب با نظرات اخیر وي گونه به این. ادراك و پدیدار شناسی معماري، باز کند

وانشناسی فلسفی در روانشناسی محیطی شکل گرفته که برگرفته از فلسفه پدیدارشناسی ر
  . نیز هست

  

  
  

    
  
   

  

  

  )نگارنده: مأخذ(چرخه رویکرد روانشناسی فلسفی به مفهوم مکان 
  

                                                
1. Perez-Gomez 
2. Juhani Pallsma 

 فلسفه
 پدیدارشناسی

 مکان
 علم شناسیروان

 روانشناسی فلسفی
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شمار  مهم به می  توان گفت در فلسفۀ پدیدارشناسانه، مکان مفهو می در مجموع 
هستی –محیط و فراتر از آن رابطه انسان –توان نوع رابطه انسان  می آن رود که از طریق  می 

 توسط هیچ 1ناپذیر بودنش مکان با کمک قدرت و توان، احاطه. را مورد خوانش قرار داد
. چه وجود دارد شده است باره محدوده و شرط هر آن غیر از خودش، به یک چیز به

، در مکان، به بودن و »بودن«روند  می کار  جود، بههاي مو  چیز می  عنوان شرط تما ها به مکان
شناسیِ  توان تا حدي یک ساختار هستی می بنابراین مکان را ... شود می وجود داشتن تبدیل 

عنوان هستی ِتجسم  بنیادین براي بودن فهم در جهان دانست، چرا که وجود و بودن ما به
از ). Casey,1994: 15-16(ایم  مکان شدهوسیله جسم، محدود به بودن در  ما به. یافته است

ها موجب ظهور مکان   همانی، آن محیط یا این-دیدگاه پدیدارشناسان یکی شدن، انسان
  . شود می 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  پدیدار شدن مکان

گیري مکان، انسان و محیط دو جزو  از نظر پدیدارشناسان در شکل: همانی انسان و محیط این
  )نگارنده: منبع(. ناپذیرند تفکیک

                                                
1. Vnencompassability 

 محیط انسان

 محیط انسان

 محیط انسان

  انسان محیط 
 )مکان(
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ترین رکن ادراك مفاهیم و   مکان اصلی بنابراین در دیدگاه پدیدارشناسان، تجربه
ي تجربه مکان  رو معنا در یک مکان ارتباط مستقیم با شیوه معناي یک مکان است و از این

عنوان  به. گیري مکان دارد بیان دیگر، نوع ارتباط فرد با محیط در شکل توسط فرد و یا به
همان  شود، به می دهد، هرچه مدت ارتباط افراد با یک مکان بیشتر  می مثال پژوهش نشان 

ها از آن مکان بیشتر شده و امکان ایجاد معناي تعلق در   نسبت شناخت و ادراك انسان
 بنابراین دو مفهوم اساسی در اینجا )Hidalgoet, al, 2001: 281(یابد  می  محیط نیز افزایش

نخست، چگونگی ارتباط فرد و مکان، دوم، تجربه مکان که : و گفتگو استقابل پیگیري 
در روانشناسی فلسفی رهنمون کرده و شاید بتواند ما را از » مکان«تواند ما را به فهم  می 

  . گیري مکان آگاه کند فرد و محیط و شکل» همانی این«میزان امکان رخداد 
 

 مکان در علم روانشناسی -3

 روي شناسایی عوامل شکل 1گرایانه حیطی، محققان با رویکرد اثباتدر روانشناسی م
کوشند تا از طریق کشف روابط   می ها تمرکز دارند و  دهنده مکان و کشف روابط میان آن

هایی   ها و شاخص شان، معیار نتایج و تحقیق» پذیري قابلیت تعمیم« معلولی و برپایه -علی
در نقد این روش است که منتقدان، معتقدند . آفرید» انمک«را بیابند که بر اساس آن بتوان 

اجتماعی، چیزي بیش از مجموع -منزله یک کل محیطی ماهیت پدیدارشناسانه مکان به«
پرتوي، (انگارد  می اجزایش است و مطالعات اثباتی در مورد مکان، این امر مهم را نادیده 

دارند که براي  می قیقات خویش ابراز گرا در دفاع از تح اما پژوهشگران اثبات). 202: 1387
آفرینش و خلق فضا و با توجه به ماهیت پیچیده رویکرد فلسفه پدیدارشناسی، ناچار به 

و » طراحی«هاي  ها بتوانیم معیار  معلولی هستیم تا براساس آن-هاي علی  پیشبرد روش
  . آفرینش مکان را بیابیم

                                                
1. positvisti 
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چگونگی ارتباط انسان با محیط و آفرینش ، بر »مکان«بیان دیگر در این دیدگاه به  به
محیط را طراحی  می  طراح، معمار و شهرساز، ساختار مفهو. شود می مکان توسط وي تأکید 

در آن، فضا بتواند تبدیل به ) کاربر یا شهروند(ها با حضور استفاده کننده  کند که بعد می 
  .        شود» مکان«

اح، مکان طراحی کند؛ زیرا که این امر بر این اساس، انتظار این نیست که طر
محیط، در علم -عینی در ارتباط انسان-پذیر نیست بلکه با خوانش رابطه ذهنی امکان

تواند طرح، طراحان  می هایی هستیم که  ها و معیار روانشناسی محیطی، دنبال کشف ساختار
در اینباره . کند»مکان«وسیله استفاده کنندگان و باشندگان آتی در آن محیط تبدیل به  را به

اند در جدول مربوط به آن اشاره شده  محققان زیادي نتایج تحقیقات خود را ارائه کرده
  . است

   ادراك مکان -3-1
از نظر . پذیر است آن امکان» ادراك«در علم روانشناسی محیطی، فهم مکان از طریق 

لهام است که بر نخست، مرحله ا. اي است گروهی محققان، ادراك فرآیندي دو مرحله
گیرد و ریشه  می هاي کلی محیط شکل  ها یا الگو  اساس واکنشی تقریباً آنی نسبت به شکل

مرحله دوم در برگیرنده . در نیاز بشر به ارزیابی سریع و اقدام جهت بقا و امنیت دارد
در این مرحله . ها وجود دارد  رمزگشایی از اشارات محیطی است که در اشیا و روابط آن

ستفاده کننده قبالً به آگاهی شهودي از محیط دست یافته و حس امنیت پیدا کرده در ا
نتیجه نیاز وي به آگاهی، جاي خود را به تمایل به جستجو، تمایز رمزگشایی از اطالعات، 

: 2000ماتالك، (دهد  می تر اطالعات را  نسبت دادن معانی تداعی کننده و پردازش ژرف
594.(  
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  شناسانه در مورد مکان نظریات روان
    نظران صاحب

  دیوید کانتر
David Conter 

(1977)  
 

را به  تشریح وگسترش آن» مکان«پیوند میان انسان و محیط، از طریق مفهوم 
براي محیط » واحدي/ یگان«مکان را مانند . قلمرو فیزیکی قابل تبیین است

چه که محور  آن. کنند می را در زندگی روزمره خود تجربه  است که مردم آن
دهد مدلی است که بیانگر رابطه میان عوامل  می اصلی نظریه مکان را شکل 

ها و   هاي فیزیکی محیط، فعالیت  سازنده هر مکان است و شامل ویژگی
توان مکانی را شناخت یا ایجاد  نمی کانتر معتقد است که . باشد می تصورات 
  :  بدانیمآن کهکرد، مگر 

  )فعالیت(اري را در آن مکان داریم؟  انتظار چه رفت-1
  )خصوصیات فیزیکی(هاي فیزیکی آن محیط باید چگونه باشد؟    ویژگی-2
و یا ذهنیتی که مردم از آن رفتار در آن محیط فیزیکی دارند » تصورات «-3

  )تصورات(چگونه است؟ 
ترین عامل در  هاي فیزیکی مکان، ملموس   او تأکید کرده که ویژگیهمچنین

» آفرینش مکان«سه با دو عامل دیگر است و طراحی شهري با هدف مقای
هاي فیزیکی را بر پایه ماهیت مکان از نظر   بایست تالش کند تا ویژگی می 

 انتظارات و تصوراتی که از آن وجود دارد در همچنینهاي جاري و   فعالیت
  . نظر بگیرد

  جان مونتگمري
John 

Montgomery  
(1998) 

هایی   بناي مدل ارائه شده توسط کانتر، اصول و پیش شرطاز نظر وي بر م
وجود دارد که قابلیت ) ویژه در مقیاس شهر به(هایی  براي خلق مکان

فرم، تراکم، (در زمینه خصوصیات فیزیکی : این کهپذیري دارند از جمله  تعمیم
پذیري و طیف،  ها، نسبت توده و فضا، ذخیره انطباق  نفوذپذیري، نشانه

گوناگونی، سرزندگی، (در زمینه فعالیت ) بندي عمودي، عرصه عمومی تقسیم
ها،   زنده بودن خیابان، تماشا کردن مردم، فرهنگ استفاده از قهوه خانه

هاي فعالیت، جریان   ها، سنن محلی، ساعت  هاي جمعی و سرگرمی  برنامه
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نمادگرایی و خاطره، نمایانی و خوانایی، (حرکت، جاذبه تصورات ذهنی 
وابط و تجربه حسی، قابلیت ادراك، پذیرندگی، روانی، ارتباطات جهانی، ر

  )ترس
مؤسسه 

هاي   پروژه
  می هاي عمو فضا
  (P. P. S)  

Project for 
public Spaces 

(2001) 

هاي موفق، به چهار  هاي مکان  این مؤسسه با بررسی و مطالعه پروژه
ستفاده و فعالیت، هاي موفق اشاره کرده که شامل ا خصوصیت اصلی مکان

. هم پیوستگی و نیز راحتی و تصویر ذهنی است اجتماعی بودن، دسترسی و به
هاي ملموس و غیر ملموسی را تبیین کرده، این مدل    مدل سنجههمچنین

منظور طراحی و ارزیابی هر مکان مورد استفاده قرار  عنوان ابزاري به تواند به می 
  . گیرد

  )270: 1394د، شاهچراغی؛ بندرآبا: (منبع

  
سادگی یک فرآیند بیولوژیکی  در فرآیند ادراك، در نظر گرفتن این نکته که ادراك به

. شود از اهمیت خاصی برخوردار است می طور اجتماعی و فرهنگی آموخته  نیست، بلکه به
در واقع، اگر چه مکانیزم عملکرد حواس ممکن است براي همه افراد مشابه باشد، اما 

چه حس  گذاري آن العمل نشان دادن، سازماندهی و ارزش یش آن، عکسچگونگی پاال
ها در ادراك محیطی به عواملی مانند سن، جنس،   این تفاوت. شود متفاوت است می 

قومیت، سبک زندگی، طول مدت زمان سکونت در منطقه و محیط فیزیکی، اجتماعی و 
در این راستا، فرد در . فرهنگی که شخص در آن زندگی و بزرگ شده، وابسته است

کند و  نمی سازد بسنده  می چه که یک فضا را  توصیف خود از چیستی مکان، صرفاً به آن
با وجود ). 232: 1388پاکزاد، (کند  می همواره به احساس و ارزیابی خود از مکان اشاره 

 هایی در نحوه زندگی کند، اما مشابهت می  هر کسی در دنیاي خاص خود زندگی این که
هاي   شود که برخی از جنبه می اجتماعی، تجارب گذشته و محیط زندگی کنونی موجب 

عبارتی اگر چه گزینش اطالعات  به. هاي ذهنی گروه بزرگی از مردم، مشترك باشد  تصویر
محیط در همه افراد مشابه یکدیگر نیست، اما در حیطه زندگی روزمره براي افراد وابسته 
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بر مبناي . ها است هت تر از شبا الفات ادراکی کمتر و جزئی، اخت»محیط مشترك«به یک
پایه » مکان«شناسی محیطی تحلیل چگونگی ادراك  ها، در علم روان  یافتن شباهت
گیري مکان، میزان آشنایی فرد با محیط  عنوان مثال یکی از عوامل شکل به. تحقیقات است

  . دهد می است که در سه سطح رخ 
آید که خود شخص در  می وجود  این سطح زمانی به: ق با مکانآشنایی بسیار عمی -1

در این حالت شخص با . کند می را تجربه  صورت ناخودآگاه آن مکان حضور دارد و به
  ).Relph, 1976(شود  می مکان یکی 

آن این سطح تجربه ناخودآگاه مکان است و بیشتر از : آشنایی معمولی با مکان -2
فرهنگی است و شامل مشارکت عمیق و بدون اندیشه در  فردي باشد، جمعی و که

هاي مقدس و آشنا بروز  ویژه در تجربه مکان این مشارکت به. هاي یک مکان است نماد
  ).59: 1385فالحت، (کند  می 

در این سطح میزان دریافت معانی مکان، در افراد ناآشنا : آشنایی سطحی با مکان -3
تواند حتی در  می این سطح آشنایی . اند مطرح است دهبا محیطی که در آن حضور پیدا کر

در این سطح . مورد معناي مکانی که فرد در آن سکونت دارد نیز مورد گفتگو واقع شود
هاي  حس مکان خودآگاه است و براي مشارکت در معناي مکان بدون پذیرش قرارداد

وح گوناگونی از یابی آن سط در تبدیل فضا به مکان و شکل. شود می اجتماعی تالش 
ترین  سازي شده؛ عالی یابی و مفهوم دهد که هریک مفهوم می ارتباط انسان با محیط رخ 

 . سطح ارتباط انسان با محیط، احساس مکانیت آن توسط وي است

  حس مکان و سطوح آن  -3-2
ها از   هانه آن وبیش آگا معناي ادراك ذهنی مردم از محیط و احساسات کم حس مکان به

که فهم و  طوري دهد، به می  خود است که شخص را در ارتباط درونی با محیط قرار محیط
احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه شده و این حس عاملی است 
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هاي حسی و رفتاري ویژه براي افراد خاص   که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با ویژگی
  . شود می س مکان موجب احساس راحتی از یک محیط ح). 57: 1385فالحت، (گردد  می 

ي  شناسی، حس مکان مرکب از دو واژه حس و مکان تشکیل شده، واژه از نظر واژه
نخست یکی از حواس : حس در فرهنگ لغات آکسفورد داراي سه معنی اصلی است

 مفهوم قضاوتی است که پس پنجگانه، دوم احساس، عاطفه و محبت که در روانشناسی به
آید و سوم توانایی فرد در قضاوت درباره یک چیز  می وجود  از ادراك شیئ در فرد به
معناي شناخت تام یا کلی یک شیئ توسط  یابی و نیز حس به انتزاعی، مانند حس جهت

در این اصطالح، حس بیشتر به مفهوم عاطفه، قضاوت و تجربه کلی مکان . انسان است
ذات پنداري فرد با مکان، روح یا حس   صمیمی و همازدیدگاه روانشناسی، تعادل. است

  ).60: 1385فالحت، (شود  می مکان نامیده 
حس مکان یک مفهوم ناملموس و غیر عینی از پیوند عاطفی مردم با مکان است که 

هاي   گردد و وابستگی می شان ایجاد  ها با پیرامون  از طریق تجارب محیطی پیوند دهنده آن
اند در  را ساختار احساس نامیده چه برخی آن هایشان و یا آن ها با مکان  نمردم و پیوستگی آ

حس مکان عمدتاً ناظر به صفات کیفی و معنوي مکان ). 122: 1387پرتوي، (گیرد  می بر 
بیان دیگر، حس مکان گذر از مرحله صورت و ماده مکان و دریافت معنویت  به. هم است

نوي، عاطفی و روحانی تحت مقوله روح یا حس آن است؛ لذا همه موضوعات کیفی، مع
هاي ذهنی است که   ي همه صورت به تعبیري، حس مکان مجموعه. اند مکان قابل طرح

دنبال حضور انسان در یک مکان و ادراك همه محسوسات، معقوالت، تخیالت و حتی  به
). 45-46: 1389زاده،  نقی(بندد  می در ذهن او نقش ) مبتنی بر ادراکات چهارگانه(توهمات 

، حس تعلق به مکان )همانی با مکان این(هاي هویتی انسان و مکان   پوشانی بیشتر مولفه هم
اي از تعاریف،  توان مجموعه می در این راستا، حس مکان را . دهد می در انسان را افزایش 

کنند تا جاي خودشان را در محیط  می هایی دانست که مردم استفاده  ادراکات و نماد
ها، انتظارات و نقاط عطفی که  ادراکاتی شامل ارزش. فیزیکی و محلی مشخص کنند

طور مؤثر و عاطفی فرد و مکان را پیوند  چه به آن. کند می گروهی را از دیگران متمایز 
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بنابراین . بینی فرد است ها، معانی و جهان  اي از همین ادراکات، نگرش زند مجموعه می 
هاي فرهنگی محدوده در ارتقا آگاهی مردم از این  ارزش  می عنوان حا حس مکان به

حس مکان، تجربه خاص یک . ها و بهبود کیفیت روابط اجتماعی مؤثر است ارزش
و ...) احساسات برانگیخته شده، مهیج، سرورآمیز و (شخص در یک بستر خاص است 

 و اجتماعی باشد که شامل عناصر کالبدي می واسطه شخص  این بستر، همان پیرامون بی
براي داشتن یک زندگی بهتر، افراد نیاز به پیوند عاطفی و ). Cross, 2001: 1(است 

ها از طریق روابط عاطفی و احراز هویت   در واقع آن. شان دارند هاي زندگی معنوي با مکان
کنند و این ارتباط  می هاي خویش را برآورده  شان، نیاز با مکان زندگی) همانی احساس این(

 :Najafi& Mohd shariff, 2011(شود  می احساسی قابل توجه، حس مکان نامیده / طفیعا

گونه مطرح است که، ارتباط انسان  گرایانه علم روانشناسی محیطی این در نگاه اثبات). 189
  . آورد می وجود  با محیط در سطوح گوناگونی حس مکان را به

آگاهی از  -2مکانی  بی -1: ندک می انسان مراتب متفاوتی از حس مکان را درك 
مداخله در مکان  -6وابستگی به مکان  -5دلبستگی به مکان  -4تعلق به مکان  -3مکان 

  .  روح مکان-10 وحدت با مکان -9هویت مکانی  -8فداکاري در حفظ مکان  -7
 

  سطوح دهگانه حس مکان 
اند و  ر آن واقع شدههاي المکان هیچ ارتباطی با مکانی ندارند که د  محیط مکانی بی 1

هاي خرید کنار جاده، پمپ بنزین و  اغلب مکان. توانند در هر جایی باشند می 
  . اند ها، المکان  گاز اتومبیل، فست فود

آگاهی  2
 از مکان

مختصري  هاي کیفی و کمی  توان ارزش می ها، المکان نیستند و  برخی از مکان
ها تا حدي   اما این ویژگی. کند می گاه ها یافت که ما را از حضور در آن آ  در آن

  . وجود آورند نیست که در انسان تعلق خاطري نسبت به خود به
تعلق  3

 مکان

گاه ممکن است این . پیوندي بین انسان و محیط است تعلق مکانی رابطه هم
شناختی افراد گذر کرده و با  –هاي احساسی   تعلق مکانی از سطح تجربه
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تر از مکان، محله، تا سطح  ر محدوده فضایی وسیعاحساس مشترك جمعی د
  . یک کشور و براي یک ملت گسترده شود

دلبستگی  4
 مکان

عواملی مثل جنسیت، سن، خاطرات کودکی، . دلبستگی مکانی عاطفی است
هاي شهري و غیر   مذهب، سیاست، طبقه اجتماعی، ملیت، فرهنگ، تفاوت

ها، بر دلبستگی مکان مؤثر   لیتها، تحصیالت و فعا شهري، روحیات و ارزش
  . است

وابستگی  5
 مکان

مثل . کنیم می وابستگی مکان ناشی از امکاناتی است که در یک مکان تجربه 
وابستگی به مکان داراي . دارد... پارکی که امکان ماهیگیري، دوچرخه سواري و 

وابستگی مکانی هم عملکردي وهم عاطفی . ي ارزشی فوق است هر دو الیه
  . گویند می گاه به آن دلبستگی عملکردي . ستا

مداخله  6
 در مکان

دلیل حس تعلق مکان، دلبستگی نسبت به آن وابستگی به مکان، در رشد  فرد به
ویژه این امر  به. کند می و تغییر شکل مکان که مبتنی بر تغییر زمان است مداخله 

مثالً . قابل مشاهده است) هاي سخت کالبد  در برابر الیه(هاي نرم محیط   در الیه
  .کند می ي خانه رسیدگی  فرد همواره به باغچه

فداکاري  7
 مکان

اش در برابر هرگونه تخریب  در این سطح از حس مکان فرد از محیط زندگی
کند و  می هاي اقتصادي حفاظت   عوامل انسانی و غیر انسانی و یا سودجویی
  . کند می اري حتی گاهی تا پاي به خطر افتادن جانش فداک

هویت  8
 مکانی

کند، خود را متصل به آن مکان  می خود فکر  که انسان راجع به یعنی زمانی
اي  شمارد و میان او و آن مکان رابطه می داند و آن مکان را بخشی از خود بر  می 

هویت . توان خودهمانی با فضا نامید می این رابطه را . گیرد می عمیق شکل 
ما بخشی از هویت خود را از . یکی با هویت شخصی افراد داردمکانی پیوند نزد

  . ایم کنیم، ساخته می ایم یا زندگی  مکانی که در آن رشد کرده
وحدت  9

 با مکان

یابد که یکی بدون  می  با مکان وحدت چناندر این سطح از حس مکان فرد 
 و محیط پیوندي انسان این سطح، سطح واالیی از هم. شود می معنی  دیگري بی

  .دهد می رخ ) این همان است(همانی  است که در آن، این
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روح  10
 مکان

یا روح محافظ Genius هاي کهن رومی، هر وجود مستقلی داراي یک  بنابر باور
بخشد و از تولد تا مرگ  می ها زندگی  این روح به مردم و مکان. خویش است

بنابراین . شود می عیین ها با این روح ت  هاست و محیط و ذات آن  همراه آن
Geniusمعنی پذیرش  تصور روح مکان به.  بر چیستی یک چیز داللت دارد

وجود یک هویت براي یک مکان است که انسان با حضور در آن تحت تأثیر 
ماهیت مکان و . هاي وي نیز تحت تأثیر آن است  گیرد و رفتار می این روح قرار 

ها و هم   ها و رویداد  انی از پدیدههم شامل جری. ویژگی یا روح مکان است
  . شامل ساختار معانی و مفاهیم است

  )276-274: 1394شاهچراغی، بندرآباد، : (منبع
 

مکانی یا  توان گفت بی می با یکدیگر ) ارتباط انسان با محیط(در پیوند این ده سطح 
هاي   مکانسان با دهد که ویژگی معینی ندارد و کیفیت یک می المکانی در محیطی رخ 

گیرد از حضور در  می که انسان در مکانی با ویژگی شاخص قرار  زمانی. کیفیت دارد بی
کند، احساس تعلق به  می محیط را درك  می  هاي مفهو  گاه که الیه آن. شود می آگاه » مکان«

هایی که زندگی و  در مکان. تواند بین یک جمع مشترك باشد می این احساس . مکان دارد
وابستگی به مکان براساس امکانات و . ایم ایم دلبستگی مکانی را تجربه کرده ردهرشد ک
  . دهد می هاي مکان و خاطره داشتن از حضور در آن مکان رخ   قابلیت

گیري مکان در طول زمان مداخله کرده باشیم، نیز به آن تعلق،  هرگاه که در شکل
در . دهیم می ین، به مکان اهمیت دلبستگی و وابستگی داریم؛ اما فراتر از سطوح پیش

کنیم حتی تا پاي  می سطحی برتر و واالتر، براي مانایی و حفاظت از مکان فداکاري 
کنیم بخشی از هویت ما  می زیرا چنین مکانی که از آن حمایت و حفاظت . گذشتن از جان

محیط  انسان و چنانگیري مکان،  در سطحی از ارتباط انسان با محیط و شکل. شده است
یابند که فرد بخشی از شخصیت وجودي خود و هویت فردي خود را در  می وحدت 

صورت مکان  در این. یابد می شناساند،  می شناسد و به دیگران  می مکانی که خود را با آن 



   
  
  
  

 155 ...      »ج از مکانخار«و » مکان«تطبیقی مفاهیم مقایسه 

اگر این تجربه از مکانی خاص . بخشی از هویت فرد است و این یعنی وحدت با مکان
  . اند ها روح مکان را دریافته   آنبراي جمع زیادي مشترك باشد،

مبتنی بر هستی مستقل مکان یا روحی است که به مردم حیات و  می  روح مکان مفهو
که حس مکان داللت بر آن دارد که مردم، از طریق ارتباط با  بخشد در حالی می شخصیت 

که مردم  اییحتی در ج رسد  می نظر  بر این اساس به. دهند می محیط به فضا، معنا و هویت 
وارد چرخه تبدیل » مداخله در مکان«نوعی با  با قرار دادن اجزاي موقت در محیط به

صورت ذیل  پژوهش به می  بنابراین چارچوب مفهو. شوند می محیط از المکان به مکان 
  . است

  پژوهش می  چارچوب مفهو
اي خارج از ه  پدیده«می این پژوهش بر این موضوع استوار است که در  چارچوب مفهو

مدت و  صورت کوتاه را به» المکان«در حقیقت مردم با مداخله موقت در محیط، » مکان
کنند که این امر سرزندگی شهر را  می مبدل » مکان«گانه به  موقت را در قالب سطوح سه

  . شود می محسوب » پدیده خارج از مکان«دنبال دارد هرچند که  به
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 )نگارنده: ماخذ: (و مدل پژوهش می  چارچوب مفهو
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  شناسی پژوهش روش
هاي برداشت شده با روش   هاي تحلیل محتواي کیفی و  تحلیل داده  این پژوهش با روش

هاي موجود در زمینه   تحلیل محتواي تحقیقات و نظریه. مطالعات میدانی انجام شده است
ی از روش این نیز بخش» خارج از مکان«هاي   و مقایسه آن با ویژگی حوزه» مکان«مبحث 

هاي پژوهش مرتبط با این موضوع است که مفهوم مکان و   محدودیت. تحقیق بوده است
اند هنوز هم در حال تبیین و  بسیار پیچیده  مفاهیمی آن کهبر   حس مکان، عالوه

دوم . است) اي انتزاعی ه و شاید پدید(غیر عینی  می  زیرا اوالً حس مکان مفهو. اند شناسایی
مختلف مرتبط است و هریک از  هاي علمی   س مکان موضوعی است که با رشته، حاین که

 ,Alfordبرگرفته از(هاي گوناگونی را براي فهم خود از این مفهوم مد نظر دارند   ها، الیه  آن

2011.(  

   مکان در شهر-الف
 مربوط به می  هاي مفهو عقیده دارند، ساختار» مکان«برخی از محققان و متخصصان مبحث 

هاي   مکان، به هیچ مقیاس محیطی معینی، محدود نیست و این مفهوم از تخت خواب
در ). 15، 1997کانتر، . (بیمارستان تا مناطقی عظیم جغرافیایی در کشور گسترده است

که تا کنون سعی بر انجام آن بود، چنین است یعنی فارغ از مقیاس » مکان«بررسی مفهوم 
و » آفرینش مکان«اما براي نزدیک شدن به بحث . داختیمبه بررسی آن پر» رخداد مکان«

باید،  می دهی به طرح براي طراحان ناگزیر  عنوان زیرساخت شکل تبیین مفاهیم آن به
بر اساس تجمیع نظر متخصصان . بندي کرد دهی به حس مکان را دسته هاي شکل  مقیاس

: بندي کرد که عبارتند از تهدهی به حس مکان را در چهار اندازه دس بایست مقیاس شکل می 
  .  مناطق تاریخی-4 منظر و مناطق طبیعی، -3فضاي شهري،  -2 خانه، -1

توانند  می هاي شهري  در مورد مکان در شهر باید گفت خیابان، میدان و دیگر فضا
تواند  می شهر . با وي سخن بگویند می  اي در مقیاس بزرگ باشند و در طول عمر آد خانه

از -که کودکی خردسال هنگام گام برداشتن در آن، چیزي را ببیند که با وي مکانی باشد 
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گوید  می  سخن -باشد می هاي زندگی خود   دوره می  چه خواستار انجام دادنش در تما آن
گیرد و آدمیان براي  می پس شهر مکانی است که در آن دیدار صورت ). 77: 2002شولتز، (

شود که هر  می هاي مبدل  به آیین» هستم«ند، اینجا آی می کشف جهان دیگران گرد هم 
ها  چیز می  در شهر تما. دارد می چه هست را در خود گرفته و پس از بازتاب عرضه  آن

آید  می وجود  هایشان تصاویري گوناگون به  وار نمایانیده و از تداخل بازتاب یکدیگر را آیینه
باید ابعاد  می پس دیدار و گزینش را .  کردها بنا  توان هستی خود را پیرامون آن می که 

وجود  بر این نگاه پدیدارشناسانه به  عالوه). 77: 2002شولتز، (شمار آورد  وجودي شهر به
در » حس مکان«گیري  شکل در مقیاس شهر، از دید طراحی و روانشناسی نیز به » مکان«

چه طراحی  چنانست و هاي فرهنگ ا  طراحی خود یکی از مؤلفه. شهر پرداخته شده است
هاي حال باشد،   هایی گرفته شده از گذشته و نیز مطابق با واقعیت  شهري بر اساس درس
-هاي اجتماعی تنها موجب ارتقاي محیط انسان و تسکین درد قادرخواهد بود که نه
. تواند در تنظیم مجدد اهداف فرهنگی ما کمک کند می  همچنیناقتصادي شود، بلکه 

حس مکان، . اند نقش طراحی شهري را مدیریت حس مکان تعریف کردهبرخی محققان 
شود، از  می فرد بودن هر شهري براي خودش   منحصر به هویت و کیفیاتی که منجر به

باید تحت عنوان کیفیات تجربی طراحی شهري در نظر گرفته  می جمله مقوالتی است که 
  ).85: 1389رضازاده؛ حیدري، (شوند 

دارشناسانه شولتز در تعریف حس مکان در شهر و هم در دیدگاه هم در نگاه پدی
 براي این کهشود،  می گرا هستند؛ دو موضوع آشکارا دیده  روانشناسان محیطی که اثبات

  . شهر و شهروند دست یافت» همانی این«در مقیاس شهر باید به » حس مکان«رخ داد 

   خارج از مکان -ب
کان، دلبستگی به مکان و سایر موارد مربوطه به تفصیل ، حس م»مکان«در رابطه با مفهوم 

در بخش پیشین این تحقیق، پرداخته شده لیکن در اینجا پرداختن به یکی از مفاهیم مرتبط 
این مفهوم که تاکنون در ادبیات معماري و شهرسازي به آن کمتر . رسد می نظر  ضروري به
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اصطالح خارج از مکان براي . باشد می » خارج از مکان«پرداخته شده است مفهوم 
در ) 1998(بر اساس عقیده جک نسر . بیان شد) 1966(وسیله داگالس  بار به نخستین

وسیله شهروندان و ساکنان یک شهر که اجزا  سیماي ارزیابانه شهر، این تصویر ذهنی به
. شود می کنند، ساخته  می صورت منفی درك  صورت مثبت و خواه به درون شهر را خواه به

هایی در شهر داشت که مورد عالقه و یا عدم  نسر، در این مطالعه سعی در کشف مکان
که مردم برخی از اجزاي شهر را دوست دارند، برخی دیگر  در حالی. عالقه ساکنان بودند

حضور چنین اجزایی مثل برخی . شوند می درك » خارج از مکان«صورت  از اجزا نیز به
نسر، (شوند  می صورت عضوي مزاحم تلقی   نقلیه، اغلب بهها یا وسایل عالئم و تابلو

1988.(  
یکی . مفهوم خارج از مکان، ممکن است در حاالت مختلفی در شهر مشاهده شوند

اي مزاحم و مخل  ه عنوان پدید از این اجزا که اغلب از دید متخصصان امور شهرسازي به
بنابراین همواره .  شهري استشود، پدیده دستفروشان در محیط می نظم در نظر گرفته 

در . هایی در جریان است تا با حذف این اتفاق تصویر بهتري از شهر ارائه شود  سیاست
  . که این امر براي اغلب شهروندان جذاب است صورتی

از اجزا خارج از مکان، به  می  دهد که درك عمو می ها نشان  مطالعات ارزیابی از شهر
هاي کیفیت محیطی   یکی از عوامل، شامل مولفه. ستگی داردبسیاري از عوامل و شرایط ب

گرایی  ها شده، وجود زباله و عالئم تخریب هاي ر هاي مختلف مانند فضا  در مقیاس
توان به آن اشاره کرد این است که شیئ و یا اجزایی در جاي  می عامل دیگر که . باشد می 

چنین اجزایی معموالً به زمینه خود . مناسب خود و در تضاد با پس زمینه خود قرار گیرند
  . شوند می » اضافه«
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ویژه در ایام خاص مثل نوروز از سوي مردم مورد استقبال  حضور دستفروشان در خیابان به
هاي پایانی  کوي نصر در تهران، در روز. کنند نمی عنوان سد معبر نگاه  قرار گرفته و به آن به

  )نویسنده: مأخذ تصویر. (سال
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شناسانه از محیط شهري ممکن است که در طول  باید توجه داشت که ارزیابی زیبایی
ها   گونه که بسیاري از شهر همان) Yatmo, 2009: 2. (روز متفاوت از شب هنگام باشد

هاي شهري  هاي فضا  ویژه در زمان نورپردازي هاي متفاوتی در طول شب به انداز چشم
  . دارند

 روي مسئله حضور دستفروشان در محیط شهري هم در طول  که1اي اما در مطالعه
روز و هم در طول شب انجام گرفته معلوم شده که عموم مردم برخالف بسیاري 

خارج از مکان، در نظر  می  عنوان مفهو متخصصین، پدیده دستفروشی در شهر را به
این مطالعه . تکه حضور اجزاي موقت در محیط الزاماً بد نیس به این معنی. گیرند  نمی 

نظر  به. نشان داده که اوالً نگاه و نحوه رفتار به این پدیده در طول شبانه روز متفاوت است
که ارزیابی مردم از دستفروشی در شهر تا حد زیادي بستگی به هویت مکان،  رسد  می 

که حضور دستفروشان در یک مکان ممکن است پذیرفته شده و در  به این معنی. دارد
ثانیاً دستفروشی در شهر، در طول شب کمتر از . گر همان حضور پذیرفته نشودمکان دی

چرا که از یکسو باعث . شود می اي خارج از مکان، در نظر گرفته  ه عنوان پدید زمان روز به
وجود آمدن حس مثبت  ایجاد سرزندگی و زندگی شبانه شده و از سوي دیگر باعث به

توان  می طور خالصه  بنابراین به. شود می ز محیط نسبت به امنیت محیط و کاهش ترس ا
  . هاي شهري شوند توانند موجب تقویت هویت مکان می گفت که اجزا موقت در شهر 

  عوامل سازنده مکان و خارج از مکان- ج
نظر  هاي نظري مختلف نسبت به مکان به هاي قابل مالحظه در رویکرد  باوجود تفاوت

طور مشابه بر  اند تا فرآیند تبدیل فضا به مکان را به  تالش کردهپردازان همه نظریه رسد  می 
در رویکرد نخست، مکان متشکل از سه عامل . مبناي سه عامل سازنده مکان تبیین نمایند

است که این عوامل شامل خصوصیات فیزیکی محیط، معانی و احساسات منسوب به 
 دیگر، از دیدگاه برخی محققان، در رویکردي. هاي مرتبط با مکان است  مکان و فعالیت

                                                
1. Yatmo, 2009  
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ها در نظر   اي از فعالیت عنوان زیر مجموعه توان به می تعامالت اجتماعی مرتبط با مکان را 
در رویکرد سوم، اجزا مکان در ارتباط با ابعاد مختلف حس مکان شامل محیط . گرفت

 در این میان، .است) ابعاد شناختی و عاطفی(و معنی ) بعد رفتاري(ها   فیزیکی، فعالیت
هم چنین در این . اي برخوردار است ه هاي روانشناسی و یا اجتماعی از اهمیت ویژ  فرآیند

فرد، «شود در پیوند با سه عامل  می که به مکان نسبت داده  رویکرد تأکید شده که معنایی
یب، ترت گردد؛ به این می بنابراین معنا از طریق این عوامل تولید . است» دیگران و محیط

اگر چه . گیرد می هایی مانند جو، تعامالت اجتماعی و دانش مکان مورد توجه قرار   ویژگی
گیري حس مکان تأیید  هر رویکرد تا حدي اهمیت هر یک از عوامل مکان را در شکل

نظر  ترین و مؤثرترین عامل در ارتقا حس مکان، اختالف ها از مهم  کند، اما در تفسیر آن می 
  . وجود دارد

در رویکرد نخست، محیط فیزیکی، هسته مرکزي و عامل مؤثرتر در ارتقا کیفیت  
شدت متأثر از تجربه زیسته و  در رویکرد دوم، مفهوم حس مکان به. حس مکان است

ها هسته اصلی رویکرد ساخت اجتماعی را در ارتقا حس   اجتماعی است، بنابراین فعالیت
عنوان  ثرات عاطفی، نشأت گرفته از محیط بهمعنا، احساسات و ا. دهند می مکان شکل 

معانی . گراست هاي اثبات  کانون اصلی رویکرد چند بعدي مفهوم حس مکان و تفسیر
ها ویژگی   ها داشته باشد؛ اما آن  ها ممکن است ریشه در محیط کالبدي و فعالیت مکان

، نقطه نظرات و ها نیز وابسته به هدفمندي، فرهنگ، تجارب معانی نیستند و معناي مکان
نظریه مکان در ارتباط با طراحی شهري فهم ). 62-63: 1389رلف، (عالیق انسان است 

طور خالصه فضا یک گستره  به. خصوصیات انسانی و فرهنگی فضاي کالبدي است
هاست؛ بنابراین فضا زمانی به مکان تبدیل  انتزاعی با امکان ایجاد پیوند فیزیکی میان چیز

مطابق این . منتج از بستر محیطی و فرهنگی داده شود می  ن معانی انضماشود که به آ می 
  .)Trancik,1986(بخشند  می نظریه، مردم به مکان معنا 
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از ابتداي طرح مفهو حس مکان، در نظریات، محققان دنبال یافتن و تدقیق عوامل 
هاي   در مدلاند؛ که  شکل دهنده آن بودند و هر یک عواملی را در این زمینه بر شمرده

  . شود می ارائه شده دیده 
  

  )نویسنده: گردآوري(هاي شناسایی عوامل سازنده مکان   برخی از مدل
 
 

  
 1977مدل مکان ارائه شده از دیوید کانتر 

  
  

  
گیري دلبستگی مکان ارائه شده توسط   مدل شکل

  2010رایموند، براند، وِبِر 

  شخص
  هویت مکانی

 وابستگی مکانی

  محیط طبیعی
  ارتباط با طبیعت

  حیطیهویت م
 وابستگی به طبیعت

  اجتماع
  همسایگی
  دلبستگی

  پذیري تعلق
 آشنایی
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  1998هاي شهري ارائه شده توسط مونتگومري ت مکانمدل عوامل موثر در ساخ

  

  ها  بحث و یافته: مقایسه تطبیقی
ها هم مهم    اما در این میان خارج از مکان. هاست هدف از طراحی محیطی، همان آفرینش مکان

هایی در باب تعریف، بازشناسی، شالوده و   با در دست داشتن این نقطه شروع، پرسش. هستند
اي که شناسایی و تبیین تصورات مکان  گونه شود به می ها مطرح   ها و خارج از آن موقعیت مکان

می  خواه مکان تجاري شهر باشد، خواه یک مدرسه، خواه کنج آرا. گیرند می در رأس امور قرار 
ها و معانی مواد خام   در این بین سیماي فیزیکی، فعالیت). 256، 1997کانتر، (از اتاق نشیمن  

نظر  پس به. ها، روابط ساختاري بین این هویت است  ن هستند و دیالکتیک بین آنهویت مکا
دهی به ساختاري در محیط است که امکان مبدل شدن به مکان را در  کار طراح، شکل رسد  می 

  فعالیت-
  سرزندگی-

  ه بودن خیابانزند-
  تماشا کردن مردم-

  خانه فرهنگ استفاده از قهوه-
  سنن محلی/ ها می هاي جمعی و سرگر برنامه-

  کار/ هاي فعالیت  ساعت-
  جریان حرکت-

  ها جاذبه-
  تعامل و تبادل-

 معامله و اقتصاد خرد-

  مقیاس-
  تراکم-

  نفوذپذیري-
  ها نشانه-

  نسبت توده و فضا-
پذیري و  انطباق(ذخیره -

  )طیف
  بندي عمودي تقسیم-

 عرصه عمومی-

  نمادگرایی و خاطره-
  نمایی و خوانایی-
  روابط و تجربه حسی-
  قابلیت ادراك، پذیرندگی، روانی-
  ارتباطات جهانی-
 ترس-
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که این  بایست با تمام توان خود فضا را بیافریند اما از یاد نبرد در صورتی می طراح . آینده بیابد
یت تبدیل شدن به مکان توسط مردم یا باشندگان درونش را در آینده داشته باشد، فضا قابل

  . را مبدل به مکان کند تواند آن می استفاده کننده از فضا 
را خلق  اما طراحان، امکانِ این رخداد و ساختار فضایی آن. آفریننده مکان، مردم هستند

یطی باشد، افراد و مخاطبان خود را وارد اگر این ساختار فضایی، واجد زیبایی مح. کنند می 
چه در  مکان و المکان نباشند بر اساس آن ها بی  اگر طرح. سطوح حس مکان، خواهد کرد

تواند نسبت به  می  می  بخش حس مکان و سطوح آن، در این تحقیق تشریح شد، فرد به آرا
ستگی به مکان بیابد، در مکان آگاه شود، نسبت به مکان تعلق خاطر پیدا کند، دلبستگی و واب

مکانی که آفریده براي . دهی پویا به مکان مداخله کرده و از آن با فداکاري حفاظت کند شکل
صورت روح  در این. وي هویت آفرین نیز باشد و در درجات واالتر، با مکان وحدت بیابد

. اند خیصها، نیز قابل تش بعضی از این سطوح حتی در خارج از مکان. مکان خلق خواهد شد
 . شود می دیده » خارج از مکان«و » مکان«هاي    در جدول مربوطه مقایسه ویژگی

  »خارج از مکان«و » مکان«هاي قابل قیاس   مقایسه الیه
  هاي خارج از مکان  ویژگی هاي مکان  ویژگی

  مثل پدیده دستفروشی مثل محیط  بازار
  ادراك منفی فضاي شهر ادراك مثبت فضاي شهر

  جزو و عضو مزاحم فضاي شهر تایید شده محیطجزو 
  در تضاد با پس زمینه هماهنگ با کالبد

  هاي مدیریت شهري در پی حذف آن است  سیاست دنبال ایجاد آنند طراحان و مدیران شهري به
  طور موقت حاضرند اجزا آن به دارند اجزا آن حضور دائمی 

  فعالیت مهم است ها مهم است  عامل فیزیکی، معنی محیط، فعالیت
باعث کاهش . کند می در شب حس امنیت ایجاد  موجب سرزندگی است

 استرس است

 )نگارنده: مأخذ(
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اما از آنجا که انسان پیش از مدرن این  رسد؛  می نظر  هر چند آفرینش مکان، دشوار به
یابی  هاي رسیدن و دست  انسان مدرن نیز راه رسد  می نظر  تجربه در هستی را داشته به

امروز، از آنجا که . را خواهد یافت) البته با زبان و ساختاري جدید(مجدد به آن 
گیرد، جستجوي  می  زبانی را در بر همچنینمندي وجودي، ابعاد اجتماعی و  مکان

منظور مجهز  گرایانه براي تالش به پدیدارشناختی ِهستی انسان در این جهان، اساسی واقع
  ).215: 1988شولتز، (دهد  می دست  هکردن او به مکان جدید ب

بنابراین  براي مجهز شدن محیط زندگی امروز به امکان مبدل شدن به مکان، فضایی 
حضورپذیر . باید حضورپذیر، باشد تا تبدیل به مکان شود می کند  می که طراح، طراحی 
 شود انسان در آن به حس بودن در هستی دست یابد و سطح حس می بودن فضا موجب 
ها  کنند و مردم مکان می ها را خلق  ، طراحان فضااین کهدر یک سخن . مکان را تجربه کند

هاي جدید آفریده شود؛ با این تعبیر که مکان جدید، تعبیر  باید امروز مکان. آفرینند می را 
مکان جدید، در مقیاس . دهد می دست  مندي وجودي به هاي ازلیِ مکان  جدیدي از صورت

گرایانه خواهد بود، در مقیاس خانه متغیر و آشنا و در سطوح نهادي  ر و کثرتشهري، متغی
ها مشترك است، ویژگی مکان   چه در همه این مقیاس آن. وضوح باید نمادین باشد به
طور خالصه، ویژگی انگاره جهان  پذیر، یا به هاست که جهانی درك  مثابه گردآوري انگاره به

بایست متناسب شرایط  می  این کهتر  به زبان ساده). 216 :1988شولتز، (کند  می را حفظ 
  .روز انسان باشد

در مقیاس شهر براي آفرینش حس مکان، در شهر نباید حضور مردم، نحوه استفاده 
ها در حد   در طراحی نباید همه فضا. مردم و عرف و فرهنگ استفاده کننده را فراموش کرد

ها در   ید جایی براي مشارکت و تأثیرگذاري انسانکمال ساخته و پرداخته شود؛ بلکه با
خاطرات، . نوعی بین مردم تقویت کرد هاي شهري گذاشت و حس مشارکت را به  فضا

هاي  بخشی از زندگی مردم هستند که همیشه وجود خواهند داشت، تغییرات در فضا
). 153: 1385پاکزاد، (شهري باید حفظ و نگهداري خاطرات فردي و جمعی را تأمین کند 

هاي تناسب بین   ها ساخت مکانِ مشارکتی، شانس ریزي شهر  در مقیاس برنامههمچنین
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عبارت دیگر  به. دهد می شکل ساخت و زندگی اجتماعی مورد حمایت و تداوم را افزایش 
هاي مردم در    ساخت و ترکیب شهري و دیدگاه هاي کمی  طرح موفق باید از تحلیل

رضازاده؛ ( هویت مکان و احساس موقعیت استفاده کند هاي اساسی  تشخیص کیفیت
گیري  معنی واقعی باید بتواند مردم را در شکل هاي مشارکتی به  طرح). 88: 1389حیدري، 

 صرفاً مشارکت اقتصادي این کهشان پیش و پس از ساخت مداخله دهد؛ نه  محیط زندگی
دست خواهند یافت و از » حس مکان«صورت مردم به تجربه سطوح باالتر  در این. باشد

  . شان شادمان خواهند شد زندگی در محیط زندگی

  گیري نتیجه
از دیدگاه دانش روانشناسی محیطی و نه » خارج از مکان«و » مکان«با مقایسه دو مفهوم 

و ایجاد » مکان«طور که  صرفا دیدگاه فلسفی و یا روانشناسی فلسفی، مشخص شد همان
مکان، حاصل . نیز مهم است» خارج از مکان«رد؛ مفهوم در شهر اهمیت دا» حس مکان«

ادراك مثبت فضاي شهر، جزو تایید شده محیط، هماهنگ با کالبد است و طراحان و 
گیري آن عامل  دارند و در شکل اجزا آن حضور دائمی . دنبال ایجاد آنند مدیران شهري به

  . سرزندگی استها مهم است و در نهایت موجب   فیزیکی، معنی محیط، فعالیت
. خارج از مکان، با ادبیات منفی در خصوص ادراك فضاي شهر تعریف شده است

هاي مدیریت شهري همواره   عضو مزاحم فضاي شهر و در تضاد با پس زمینه که سیاست
در شب . طور موقت حاضرند و در آن فعالیت مهم است اجزا آن به. در پی حذف آنست
از آنجا که براي شناخت مکان . ث کاهش استرس استکند و باع می حس امنیت ایجاد 

هایی مانند رنگ، شکل یا ادراك فضا یا اشیا که بسیار مورد عالقه    به مقولهآن کهجاي  به
کنیم که  می هایی معطوف   روانشناسان تجربی است، بپردازیم، توجه خود را به آن موقعیت

پردازند یا به  می وگوي با یکدیگر  به گفتکنند،  می ها زندگی و کار   ها در ظرف آن  انسان
افزایند، سرشاراز نیروي حیات  می هاي خود   آسایند، بردانسته  می  می کنند، د می تنهایی سر 
مان را  هاي  ها، کنش فهم ما از مکان. اند پردازند یا تماشاگري خاموش می به فعالیت 
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هایشان   ها و کنش اي آدمیان در برابر مکانه  اگر ما برآنیم که تا از واکنش. سازد می دگرگون 
. ها آگاهی یابیم، باید از نحوه و موضوع تفکر آنان، شناخت داشته باشیم  درچارچوب آن

خارج از «و » مکان«تمایز مفهوم . هاي رفتاري اثرگذارند بر ساختار می  هاي مفهو ساختار
هاي  بیان دیگر، ساختار به.  نیستها  معنی تمایز ساختار فعالیتی درون آن الزاما به» مکان
هاي رفتاري انسان در محیط اثرگذارند از دریچه در نظرگیري و  که بر ساختار می  مفهو

بنابراین . گیرند می در هنگام طراحی، توسط طراحان، شکل » آفرینش مکان«تالش براي 
ها امري   شهردر» خارج از مکان«هاي   گیرد، تالش براي حذف پدیده می این تحقیق نتیجه 

هاي خارج از مکان وجوه مثبتی نیز دارند که   پدیده. قطعا و صد درصد مثبت نیست
 . هاي دیگر است  مستلزم انجام پژوهش
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