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 چکيده
 یلسوفانف این آغاز، در که معنا بدین. است فلسفی بلکه معمارانه، نه تعبیری اصل در پدیدارشناسی

 مد با یمعمار پدیدارشناسان .اند برده کار به شان فلسفی تفکرات بسط جهت را واژه این که اند بوده

 را آن بنیادین های عمل، دغدغه و نظر لمروق دو هر در پدیدارشناسی های قابلیت قراردادن نظر

 آن ها، درکی ی معمارانه تحلیل با تا اند کرده سعی و داده قرار خود کار عزیمت ی نقطه چونان

 هر هک است کیفی تحقیق روش یك ذاتأ پدیدارشناسی .دهند ارائه محیط و معماری از نو و متفاوت

 ست،ا تحقیق رویکردهای از یکی دقیق، و دارظامن تحقیق روش این. است فلسفه آن شروع نقطه چند

 .پردازدمی معماری در هاپدیده انواع مورد در انسانی تجربه ادراکات نمایاندن و گری جلوه به که

 .است کیفی بصورت آن راهبرد و ای توسعه آن نوع و گشته ارائه مروری حاضر، بصورت پژوهش

 هب استناد و ای کتابخانه روش از اطالعاتش آوری معج و باشد می ای کتابخانه تحقیق این راهکار

 قتحقی انجام سازماندهی فرآیند .است گرفته صورت خارجی و داخلی معتبر مجالت و کتب، مقاالت

 وممفه که بود صورت بدین حاضر پژوهش تحقیق روش اجرایی روند .باشد می گام به گام بصورت

 بانیم های مولفه شناسایی به و شده پرداخته حوزه نای پردازان نظریه منظر از مکان پدیدارشناسی

 قالب در آن ی ادامه در و توضیحات ارائه با بود مطرح مکان پدیدارشناسی با رابطه در که نظری

داد، فضایی، روی سیما، نظم و پیکره شامل که اساسی هشت به نهایت در و است گشته ارائه جداولی

ریت، محصو و فضا شناسی برون، ریخت و درون دیالکتیك و فضا شناسی فردی، ریخت خاطره، هویت

 شد ارائه است مولفه ریز چهار دارای ها آیتم این از یك هر که باشد می کارکترها و شناسی ریخت

 .امروزیست مسکن قالب در مکان پدیدارشناسی الگوی و سنجش معیار و مبنا که

 .هویت مکان، سکونت،کالبد، پدیدارشناسی، :يديکل واژگان
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 ميالد غالمی

 .ایران  آملی، آمل،واحد آیت اهلل اسالمی، آزاد دانشگاه معماری، مهندسی ارشد، کارشناسی دانش آموخته

 
 نام نویسنده مسئول:

 ميالد غالمی

 برسکونت موثر کالبدي عوامل امونپير جستاري

 مکان مفهوم به شناسانه پدیدار رویکرد با
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 مقدمه
 أاساس مدرن زندگی است، نموده تهی معنا از تعریف طریق از را چیزی هر و انسانی علوم و طبیعی علوم گرایی عینیت امروز دنیای

 انسان .باشدمی معاصر معماری و شهرها در بیگانگی حس عامل محیطی فقرادراکات و تکنولوژی بر شرط و قید بی تاکید. است مکان بدون

 خود مورد در شکست هاینشانه بیگانگی و خانمانی بی. گرفت فاصله واقعی هایپدیده از پنداشت جدا هستی محتوای از را خود هک زمان آن

 ایدب واقعی اسکان به بازگشت برای. بود خواهیم خانه در مجددأ گاه آن هستیم که واقعأ آوریم خاطر به که زمانی. است شناسی خود و فهمی

 تاس معاصر انسان نگرش تغییر مستلزم امر این و داد قرار چالش مورد محیط در را میرایان و خدایان آسمان، زمین، گانهچهار عینیت ینحوه

 یزمانه کلمش معنی،. است نشسته خدایی سریر بر و سپرده فراموشی به را کاینات و طبیعت با وفاق. است گرفته سخره به را پذیری فنا که

 یهچنبر در هاپدیده یکلیه دادن قرار برای تالش و محیط به خود یگرانه مداخله و جویانه تسلط نگاه با تهگذش یسده در بشر و ماست

 ناختش جایگزین انتزاعات و مفاهیم و تعاریف و نماید تبدیل هستند آنچه از غیر چیزی به را هاپدیده این نموده سعی جبری و علی روابط

 یدیجد تعریف ارائه حاضر عصر نیاز است، نموده استحاله دچار را مکان معنی آن تبع به و بودن معنی ذال و است شده هاپدیده اصلی ماهیت

 مد ار بخواهدآن اگر یا کندنمی توجه اصالً یا امروز شهرسازی و معماری که ایست مقوله مکان. است بشر باشیدن و گزینی سکنی مفهوم از

 لحاص دستاورد این. آن با همراه نه است، آن مقابل در که سوژهای برای ایابژه. کندمی نگاه آن به صرف ابژهای مثابه به تنها دهد، قرار نظر

 نگرش ینا. آنها با و آنها کنار در نه بیند،می چیزها مقابل در را خود که شده تبدیل صرف سوژهای به انسان تفکر این در. است دکارتی تفکر

 با خود طهواس بی تماس انسان که شودمی باعث علمی نگاه. شود انداخته نظر علم نگرانه یکسو یتکیف با چیزها به فقط که شودمی باعث

 گرفته شکل هدف این راستای در کنون تا باز دیر از معماری هنر[. 1]بازگردیم چیزها خود به دیگر بار باید رو این از. دهد دست از را چیزها

 ا،بس چه. است بوده کارآمد نا زمانی و موفق بسیار زمانی تاریخ طول در آرمان این تحقق جهت رد البته. کند آشکار آدمی برای را مکان که

 شهر هایکوچه و ها خیابان در گذر با امروزه ولی داشت، گفتن برای زیادی حرفهای زمینه این در ایرانی، –اسالمی سنتی معماری زمانی

 یفاا شهرسازی و معماری کیفیت ارتقای در مهمی نقش مفاهیم به نگریستن وهشی و تفکر. بینیممی شده فراموش را خود اصیل هویت

 چونان معماری ولی است مطرح کلیدی مفهوم یك عنوان به ریزی برنامه و جغرافی نظیر دانش مختلف هایحوزه در مکان اگرچه[. 2]کندمی

 با دو هر و شودمی گذاشته مکان اساس معماری در کندمی آشکار را مکان مثالً خود موضوعات حقیقت آیدمی کار در که هنگامی هنر،

 در. دارد عهده به را آن معماری هنر که است ایوظیفه ملموس صورت به مکان کردن پدیدار[. 3]دارند ارتباط زمین روی بر انسان سکونت

 شناسایی[. 1]آیدنمی حساب به ساختن برای دیگر هرجای مانند جا یك عنوان تنهابه و است نهفته مکان از ایویژه معنای معماری حوزه

 یآستانه رد را او مکان روح و مکان حس با معاصر انسان ییافته نقصان ارتباط و است گزینی سکنی برای انسان توانایی یپایه و اساس مکان

 خواهند نیاز مکان به همیشه هاانسان جغرافیایی و تکنولوژیك اجتماعی، تاریخی، موقعیت از نظر صرف[. 4]است داده قرار بیگانگی خود از

 پیدا تعلق اجتماعی به آن در بتوانیم که داریم نیاز مکان به ما[. 5]است بشر وجود از بخشی آن شناسایی و مکان از برخورداری زیرا داشت،

 به ما. آورد هم گرد را هاانسان که زندگی معنادار الگوهای به و بپذیریم مسئولیت آن در که مکانی به است شده داده هستی از منظری. کنیم

 خانه هب بازگشتی چنین. آسمانی فصول و حیوانی حیات و گیاه آب، و زمین با ثمر پر ارتباط یك با داریم نیاز زمین روی در ایویژه محل یك

 و باشند اشیا بگذاریم که یابدمی تحقق زمانی گزینی . سکنی[6]هنرهاست و زبان زندگی، هایروش عشق، کار، تأویل و توصیف مستلزم

 را هاآن توانمی که هستند پویایی اجتماعی نهادهای واقع در مسکونی هایمجتمع[. 7]نماییم انهدام و کنترل جایگزین را حفظت و بخشش

 کنند،یم رشد ،آیندمی وجود به. گذارندمی سر پشت را خود فیزیکی حیات سیکل و تکاملی سیر همواره که. نمود تشبیه زنده موجودات به

 و هویت حفظ برای انسان میان این در[. 8]است شهری کالبدی فضای پویایی نشانگر سیکل این مکرر تجدد. یابندمی تکامل و شده بزرگ

 انمی عهتوس که زندمی اقداماتی به دست فرسوده، هایبافت باالخص و شهر بافت شهر، داشتن نگه زنده و پایداری برای تالش در شهر اصالت

 صورت به تنها امروزه که است داشته خود در سنت یك صورت به گذشته معماری که بود چیزی آن سکونت،[. 9]هاست راه این جمله از افزا

 در کنکاش و جستجو به ناگزیر گذشته، های ارزش از استفاده و کشف پی در امروز، جوامع رو این از. ماست روی پیش جان بی پیکری

 دهد،می رخ وجود قرب در سکونت که را حقیقت این انسان که است دیرزمانی[. 11]است خود در شده فراموش و شناناآ ارزشهای شناخت

 غیر بودن، نو مفاهیم با شدن سرگرم[. 11]است معاصرشده گیرانسان گریبان گمگشتگی و خانمانی بی آن تبع به و است سپرده فراموشی به

 را ما کیفیزی نیازهای از بسیاری که سازیممی هاییسکونتگاه ما واقع در و است زدوده ما روح از را مسکن یانگاره نشده بینی پیش و سنتی

 زندگی از و پردازندمی مردم به کم بسیار معماران خانه طراحی در[. 12]کندنمی محقق مسکن به را ما ذهنی نیازهای ولی سازندمی برآورده

 ممکن امروزی هایخانه آورد،می فراهم را سرپناهی واقع در مسکونی بناهای[. 13]است پردازی نظریه در تمرکزشان بیشتر و اندگرفته فاصله

 هک نیست ضمانتی هیچ ولی بگویند، خوشامد را خورشید و نور هوا، جاذبی طور به و باشد آسان آنها نگهداری باشد، شده طراحی خوب است

 سح) خدایان و( فانیان) مردم آسمان، زمین، یچهارگانه عناصر گردآوری که ایگزینی سکنی. بدهد رخ هاخانه گونه این در گزینی سکنی

 فضای با مسکونی واحد یك ارتباط کنونی هایبافت در[. 14]هستند برتر هایواقعیت که عناصری دارد،می عرضه را( روحی حرمت و تکریم
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 پشت آن به یا و گرددمی تهدید آن خصوصی حریم صورت این که شودمی باز معبر به مستقیمأ خانه یا و است مغشوش معابر و عمومی

. است شده نهاده بنیان افعال، بر معماری در مکان پدیدارشناسی[. 15]بنددمی بر رخت عمومی فضای از زندگی حالت این در که کندمی

 درویکر به افزون روز عالقه بهع منجر پویا و هزند انسانی، هایمحیط خلق زمینه در کارکردگرایی و فرمالیسم در پی در پی هایشکست

 در وغیرو مکان حس تعلق، حس هویت، معنا، فقدان امر بر که حوزه این یخبره پردازان نظریه نظریات [.16]است شده مکان پدیدارشناسی

 ترین عمده وجودشان عدم واقع شوند،درمی محسوب مکان پدیدارشناسی هایمولفه زیر که هاآیتم دارند،این تاکید شهرسازی و معماری

 هایخانه در مکان شدن پدیدار به بازگشت.است مذکور هایمولفه نداشتن زندگی، هایحوزه دیگر در مراتب به و معماری در ما مشکالت

 نوی،مع جایگاه واعتالی سکونت راستای در مکانیت آن در که باشد می واجب و نشدنی انکار نیازی گزینی سکنی و باشیدن جهت جدید

 مفهوم هب پدیدارشناسانه با توجه با رویکرد برسکونت موثر کالبدی عوامل شده، بیان هدف به توجه با لذا .شود می مطرح خانه اصالتی هویتی،

 از؛ عبارتند سواالت این که شود می مطرح اندیشه و ذهن در سواالتی مکان،

  کدامند؟ مکان حقیقی معنای بیینت و رسیدن جهت در مکان شناسی پدیدار موثر های مولفه(1

 پذیرد؟ می صورت تنگاتنگشان روابط تفهیم و اهمیت راستای در خانه و مکان میان روابط شناخت چگونه(2

 ساخت؟ پدیدار امروز هایخانه در را گزینی سکنی و باشیدن شودمی چگونه(3

 هایخانه در شودمی حدی چه تا را مکانیت تجلی یا و بخشید صورت آن یمعمارانه قالب در را مکان پدیدارشناسی باید چگونه(4

 کرد؟ گر جلوه امروز

 

 تحقيق  شناسی روش
 بحث آن شناخت چگونگی و واقعیت ماهیت، اساسی سئواالت مورد در که دارد، خاصی فلسفی عقیده در ریشه تحقیقی روش هر

 وژیاست،متدل پژوهش این تمرکز مورد که کیفی پارادایم از. گرفت لشک کمی و کیفی تحقیقی عمده پارادایم دو اساس، این بر. کندمی

 روش این جمله از. کندمی ارائه اشاره مورد سواالت به پاسخ برای را مختلفی هایروش خود دل در که شودمی حاصل خاصی شناسیروش

 تحقیق وشر این. است فلسفه آن شروع نقطه ندچ هر که است کیفی تحقیق روش یك پدیدارشناسی بنابراین. است شناسی پدیدار روش ها،

 معماری در هاپدیده انواع مورد در انسانی تجربه ادراکات نمایاندن و گری جلوه به که است، تحقیق رویکردهای از یکی دقیق، و دارنظام

 می یا کتابخانه تحقیق این راهکار.است کیفی بصورت آن راهبرد و ای توسعه آن نوع و گشته ارائه مروری حاضر،بصورت پژوهش .پردازدمی

 شرو دو به.است گرفته صورت خارجی و داخلی معتبر مجالت و کتب،مقاالت به استناد و ای کتابخانه روش از اطالعاتش آوری جمع و باشد

 و قیقتح روش بودن فیکی به توجه با ای کتابخانه مطالعه یا اسنادی روش ابتدا در: است آمده بدست تحقیق این انجام برای الزم اطالعات

 می گام به گام بصورت تحقیق انجام سازماندهی فرآیند.شده مطرح نظریات به توجه با مکان شناسی پدیدار تاثیرگذار هایمولفه استخراج دوم

 بانیم های مولفه شناسایی به دوم گام در.است شده پرداخته حوزه این پردازان نظریه منظر از مکان پدیدارشناسی مفهوم به اول گام در.باشد

 از عدب سوم گام در.است گشته ارائه جداولی قالب در آن ی ادامه در و توضیحات ارائه با بود مطرح مکان پدیدارشناسی با رابطه در که نظری

 یسپدیدارشنا اساسی های آیتم چهارم گام در است شده ختم مکان پدیدارشناسی اساسی های آیتم به جداول و نظری مبانی بندی جمع

 سواالت راستای در که گیرد می قرار گیری بهره مورد امروزی مسکن طراحی در الگویی بعنوان و است شده تدوین جدولی بصورت مکان

 .شد ارائه ها پژوهش دیگر با مروری پژوهش این مقایسه و بندی جمع به نهایی گام در.شود می محسوب ها آن نسبی جواب مطروحه

 

 تحقيقمبانی نظري 

 رموث کالبدی ریشه ها و کاربرد های یك واژه غالبا ممکن است کار عبث و بیهوده ایی جلوه کند، اما این امر در حوزه عوامل جستجوی

برسکونت چندان صادق نیست، چرا که دانستن ریشه های واژگان این حوزه روشن خواهد ساخت که به طور کلی حساسیت نقش و جایگاه 

تلقی نمود، ضمن آن که وجود بحث های بسیط و گمراه کننده در این زمینه ضرورت پرداختن به این مقوله سکونت را چگونه حساسیتی باید 

را دوچندان می سازد. لذا قبل از پرداختن به مباحث نظری و ادبیات موضوع، الزم است ابتدا به تعریف و مفهوم برخی از کلمات و عبارات 

 کلیدی پژوهش پرداخته شود، از جمله؛  
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 1 مکان
 هر انمک النگمن، انگلیسی فرهنگ در. است شده معنی خاص ایناحیه یا نقطه موقعیت، یك مکان آکسفورد، انگلیسی فرهنگ در

 آن، میکال و مجرد مفهوم مکان، از منظور. است تر گسترده ناحیه یك در خصوص به نقطه یك و فضا در وضعیت یا موقعیتی یا نقطه ناحیه،

 طریق از که فضاست از قسمتی یا جا مکان،. دارند متفاوت هایمکان به احتیاج مختلف رفتارهای و گوناگون اشیای. تنیس جا یك معنی به

 هویتی صاحب خاص عواملی و عناصر واسطه به که فضاست از بخشی مکان[. 14]است شده خاصی هویت صاحب دارند قرار آن در که عواملی

 به ای کندمی بیان محیط از جدا را خود یا گزیند برمی را محیط زبان، یا محیط، با مواجهه در معماری .شودمی ناپذیر تکرار و فرد به منحصر

 جا تواندمی که است معماری و کند معماری به تبدیل را ساختمان تواندمی که است مکانی تعلق دیگر عبارت به. پردازدمی محیط با مقابله

 به ادند معنا و مکان به داشتن تعلق تجربه است؛ مکان در زیستن تجربه عامل مهمترین پیچیده همدر ارتباط این. کند تبدیل مکان به را

 کندمی بیان رلف[. 17]شودمی بیان مکان فضا+معنی بصورت تعریف این. باشد معنی واجد مردم از گروهی یا فرد که است فضایی مکان،. آن

[. 18]هامکان دیگر برای ایزمینه و کاشانه از پاسداری و دادن اهمیت شخصی، یتجربه گر،دی افراد مسیر، آیین، منظر، جا، از ترکیبی مکان

 مشخصات یبرگیرنده در که مکان از جامعی فهم بدون. گردد جدید هایمکان خلق و موجود هایمکان فهم که است عقیده این بر رلف

 یاد دبای دهیم ارائه حلی راه بخواهیم که این از قبل پس. داد توضیح ار هامکان از بعضی بودن بخصوص علت توانمی مشکل است، انسانی

 عواملی طریق از که فضاست یك از قسمتی یا جا مکان[. 19]باشدمی پدیدارشناسانه تحقیق اصلی هدف که کنیم توصیف چگونه که بگیریم

 کیسی فلسفه در[. 21]فضاست نیازمند گیرد قرار مکان یك در که ایشی هر بنابراین. است شده خاصی هویت صاحب دارند، قرار آن در که

 دارد بیان و است داده قرار بحث مورد انسان، یتجربه شناسی شناخت اصلی ساختار عنوان به را مکان آن در و نوشته مکان یدرباره کتاب دو

 یك در بودن معنای به بودن است، یچیز هر وجود شرط هم و محدودیت هم حال عین در ناپذیریش، احاطه خاصیت خاطر به مکان که

 ضمنی موجودی عنوان به ما هستی نوع سبب به جهان در بودن از مرکزی شناسی هستی ساختار هاینظریه بر تکیه با[. 21]است مکان

 . 1 بمانیم،جدول مکان در که ایمشده محدود هایمان بدن با ما. است

 آن،تدوین:)نگارنده( معناي و مکان دهنده تشکيل اجزاي به مربوطهاي نظریه وها دیدگاه : مقایسه1جدول 

 

 2 مکان هویت
 وردنظرم مکان شدن شناخته برای ایپایه را آن و نمایدمی تعریف دیگر هایمکان با مکان آن تمایز در را مکان یك هویت لینچ، کوین

 عبارت به و دارد فرد به منحصر و واحد آدرسی مکان هر که است آن دهنده ننشا موضوع این. داندمی فرد به منحصر موجودیتی عنوان به

 از یکی نوانع به مکان هویت. شود درك درستی به تواندمی مکان یك فردسازی به منحصر با مکان هویت بنابراین. است شناسایی قابل دیگر

 هویت. ندباش ارتباط در او جسم با مستقیماً که نیازهایی تا است شرب عاطفی و ذهنی ارضای متوجه بیشتر مکان، و انسان بین ارتباط هایراه

 هس مکانی بی و مکان کتاب در رلف ادوارد. یابدمی تغییر و گسترش عمق، زمان، گذر با و گیردمی نشأت جمعی و فردی هایارزش از مکان

. دهندمی شکل را مکانی هویت اصلی اجزای معنی، و هایتفعال فیزیکی، مشخصات: کندمی بیان وی است، قائل مکانی هویت برای اصلی بعد

                                                           
1. Location 

2. Location Identity 

 دیدگاه پرداز نظریه

 دانند.می آن از برخاسته و معانی آن درونهای کالبدی، فعالیتهای قرارگاه شامل را مکان اصلی عناصر (2118(، کانتر )2111رلف )

 .دهندمی معنا  محیط (به..وها ینیها، باورها، جهانب ارزش مجموعه شامل( فرهنگ با مردم (2112راپاپورت )

 .داندمی ذهنی الگوهای و فضا کالبدی عناصر بین رابطه حاصل مکان معنای (2112لینچ )

 .داند می مکان( )معنای مکان حس و بستر، موقعیت را مکان دهنده تشکیل اصلی اجزای (2113اگنیو )

 شود.می معنادار گروهی و رهنگی، فردیف فرایند یك در که است فضایی مکان (2111آلتمن ) و لوو

 (2111گیرین )
 است ارزش و معنا شامل که هویت و کالبدی ویژه، شکل جغرافیایی موقعیت مولفه سه شامل را مکان

 داند.می

 آید.می دست به محیط و شخص، دیگران پارامتر سه تعامل از مکان معنای (2114گوستافسون )

 و وندرکلیس

 (2113کارستون)
 .است اجتماعی و فیزیکی، عملکردی محیط پارامتر سه از برگرفته مکان عنایم
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 انهم آن درون فیزیکی اجزای و هاساختمان از ایمجموعه صورت به توانمی را شهر مثال برای. است درك قابل روشنی به بندی تقسیم این

 را هاعالیتف نزدیك از تواندمی باشد داشته عینی حضور شهر این در که ایبیننده. دید آید،می چشم به هوایی تصویر یك وسیله به که گونه

 صورت به هک بیند،می این از بیش چیزی کند،می تجربه را هافعالیت و هاساختمان این که شخصی ولی. کند مشاهده فیزیکی یزمینه این در

 را مکان مطالعه شولتز[. 18]شوندمی درك نیمع واجد کلی طور به و آشنا-بیگانه بخش، لذت کارخانه، خانه، کارآمد،-فایده بی زیبا،-زشت

 شخصیت هابافت و هارنگ ها، شکل رخدادها، از هایمجموع که است معتقد و داندمی افتد،می اتفاق آن در که حوادثی و رویدادها مطالعه

 تجربه مکان تجربه است معتقد و کندمی برقرار فرهنگی هویت و مکان معماری، بین ارتباطی او. دهدمی شکل را آن هویت یا مکان یك

 و ماندگار تطابق مکان هویت از او منظور. دارد تاکید مکان در انسانی هویت بر رلف مکان، از عمیق شناخت در[. 1]است مکان معنای

 ابتدا رد که اییفض. است متداوم یبرگیرنده در مکان توان گردد،برای متمایز دیگر هایمکان از مکان هر کندمی کمك که است اییگانگی

 . 1 نمودار ،2 ،جدول[22]شودمی تبدیل مکان به شویم، قائل ارزشی آن برای و بشناسیم را آن وقتی رسد،می نظر به تمایز بدون

 ،تدوین:)نگارنده(ویت مکان بر اساس تفکر درون و بيرونه اصول : ادوارد رلف و2جدول 

 

 

 

 توضيحات هویت مکان اصول

 زمانی که مکان زنده و پویاست، انباشته از معانی دانسته و تجربه شده است. حضور درونی .1

 کند.های فرهنگی را که خلق کرده است، بیان میمانی که مکان ارزشز ارزشی درون بودگی .2

 درون بودگی رفتاری .3
رای تواند مبنایی بزمانی که مکان یك محیط بسته و واجد کیفیت منظر شهری یا منظر طبیعی است و می

 خلق تجربه جمعی محسوب گردد.

 فراتر از عملکرد آن نیست. ده هستند و هویت مکان چیزیزمانی که عملکردهای مکان، مناسب و برگزی برون بودگی اتفاقی .4

 یابد.می ها تنزلی اشیا و فعالیتی فضای دربرگیرندهزمانی که مکان به مرتبه برون بودگی هدفمند .5

 هویت عام مکان .6
ی مستقیم به دور است. هویتی آید و از تجربههای جمعی بوجود میزمانی که هویت مکان توسط رسانه

 فردی و خصوصیات نمادین هویت مکان است. که فاقد تجارب آیدمی و مکانیکی بوجودمصنوعی 

 حضور در برون .7
هایی این چنینی اغلب بی زمانی که هویت مکان از بین رفته است و تعامل با مکان ممکن نیست.مکان

 .گیردمی اتفاقی صورت نیز شان گیری شکل  هدف هستند و
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 [23]مفهومی براي عوامل شکل دهنده به هویت مکان،مأخذ: : مدل1 نمودار

 

 3 مکان حس
 و تجربه دریافت، چگونگی که غنی است مفهومی است؛ ادراك هادریافت و ناخودآگاه و خودآگاه احساسات از مخلوطی مکان حس

 سیرکوس،.گذاردمی تاثیر مکان آن در وی رفتار و هانگرش روی مکان از فرد حس و دهدمی معنا مکان یك به و شودمی شامل را افراد بیان

 باشد،حسیم بودن اعتماد قابل و پایداری کیفیت، با رابطه در توقعات یکسری دهندهنشان که کندمی تشبیه کاال مارك یك به را مکان حس

 لبستگید نتیجه در فرد که است پویا پیوند یك مکان حس.است شده واقع استفاده مورد هامقیاس و متون بسیاری در که است مفهومی مکان

 انتزاعی فاصله یك مکان حس[. 24]دهدمی توسعه را آن مکان، به تعهد و مکان، از رضایت مکان، به تعلق مکان، به نسبت هوشیاری مکان، به

 ایجاد مکان از حسی خود، خودی به مقیاسی هر با فیزیکی فضای یك[. 22]آوردمی بوجود را مکان درك امکان که است مکان و خود بین

 که دشومی یافت هاییمکان در مکان شود،حسمی تولید حس این افراد خود بین و مکان، و افراد بین هاییکنش هم بر طی بلکه کند،نمی

 و بافت شکل، مصالح، دارای که ملموس چیزهایی از مشخص شخصیت این و مکان هویت دارای هستند متمایز و مشخص شخصیت دارای

 به وحدت و کرده برقرار ارتباط مکان و انسان میان که است عاملی مکان حس نیز لینچ نظر از همچنین[. 1]است شده ساخته هستند، رنگ

. کند دایجا مکان حس تا باشد نمایان و ماندنی یاد به و اساییشن قابل و داشته ادراکی قابل هویت باید فضا که دارد اعتقاد او. آوردمی وجود

 .3،جدول[25]باشد داشته همراه به نیز تعلق احساس تواندمی مکان حس نوع این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3. Sense of Location 
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 [26]مختلف، مأخذ:هاي دیدگاه اساس بر مکان حس گوناگون : سطوح3جدول 

 

 4مختلف،جدول صاحبنظران دیدگاه از مکان هویت و مکان حس ایجاد و سنجش به مربوط معيارهاي -2-4

 (صاحبنظران مختلف،تدوین:)نگارنده دیدگاه از مکان هویت و مکان حس ایجاد و سنجش به مربوط : معيارهاي4 جدول

 

 (2111کراس) (1992هیومن) (1991شامای) (1976گاسو)

 سطحی با مکان آشنایی  بی تفاوتی نسبت به مکان  بی مکانی  بی مکانی مطلق 

 آشنایی معمولی با مکان  آگاهی از قرارگیری در یك مکان  بیگانگی با مکان  بی مکانی نسبی 

 آشنایی بسیار عمیق با مکان  تعلق به مکان  مکان نسبی  بیگانگی با مکان 

  دلبستگی به مکان  ریشه داری ناخودآگاه   نامنسجمریشه داری 

  یکی شدن با اهداف مکان  ریشه داری عقیدتی  ریشه داری منسجم 

  حضور در مکان   

  فداکاری برای مکان   

 معیارهای مطرح شده مربوط به سنجش و ایجاد حس و مکان و هویت مکان سال صاحب نظران ردیف

 .تجربه، نگاه انسان، ذهن و نیت ناظر و فرهنگ 2119 یان نایرن 1

 2111 ادوارد رلف 2

مقاصد انسان، روح مکان،  ات وهای فردی و جمعی، انتظارات اولیه، تجربیات، نی ارزش

انسان، تحریك -مکان و انسان-تعامالت بین انسان وها تزمان، تعامالت اجتماعی، فعالی

 .تصور و پیش بینی محرك بینایی، شنوایی، بویایی، حرکت، المسه، حافظه، کننده

 .ها و بافت هارویدادها و حوادث، مصالح، شکل ها، رنگ 2114 نوربرگ شولتز 3

 .قابل شناسایی، به یاد ماندنی و نمایان بودن 2112 کوین لینچ 4

 2111 فریتز استیل 5
مقیاس انسانی، فاصله، بافت،  اندازه مکان، درجه محصوریت، تضاد، مقیاس، تناسب،

 .رنگ، بو، صدا و تنوع بصری

 2111 پانتر 6

ساخت و مبلمان  ساختار فیزیکی )منظر شهری، چشم انداز، نفوذپذیری، شکل-

میزان تردد سواره، الگوهای رفتاری،  فعالیتی )کاربر یها، میزان تردد پیاده،-شهری(

 محیط مصنوع و خوانایی(

 .معنایی )مناسبات فرهنگی، عملکردهای ادرا کی و ارزیابی کیفی(-

 .تجربه افراد، نگرش ها، رفتار افراد و مشارکت 2113 شامای 7

 2119 یان زو 8
و پیوندهای افراد با  های فردیساختارهای معنایی، نگرش ها، جهان بینی ها، ویژگی

 .مکان

 .سرزندگی و تنوع 2115 مونتگومری 9

 .مفاهیم نمادین و عاطفی 2115 استفانوویچ 11

 .و وابسته مطلوب نوع رابطه با مکان زندگینامه ای، معنوی، ایدئولوژیك، داستانی، 2118 جنیفر کراس 11

 .کیفیت مکان، پایداری مکان و قابل اعتماد بودن 2115 سیرکوس 12

 2118 بونتو 13
مکان در زمینه شهری،  زمینه و بستر، وجود خدمات و تسهیالت، موقعیت قرارگیری

 .نحوه ارتباط مکان با پیرامون

 2118 سالواسن 14
 کنین،اصالت، سات کالبدی، مالکیت،موقعیت، منظر، درهم تنیدگی فردی، شخصی

 و جمعی خصوصی وسایل رفاهی، طبیعت و فضاهای

 .روابط بین افراد با مکان و افراد با افراد، مقیاس و عوامل فیزیکی 2111 پرتی 15

 .مدیریت و برنامه ریزی، زمان 2111 کرمونا 16
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 مکان پدیدارشناسی

 وصیفت صدد در که است ایواره نظم اساس، این بر که گرددمی توصیفی ایرویه به تبدیل هوسرل ادموند با اسیپدیدارشن اصطالح

 ییعن است، ظاهر خود خودی به که دانست چیزی توانمی نیز را پدیدار.باشدمی آگاهی طریق از آن مندی تجربه و جهان تکوین چگونگی

 پدیدار دیدگاه از اساس این بر. است دیگری چیز مدلول یا کندمی حکایت دیگری چیز از که تجه آن از نه دهد،می نشان را خود چه آن

 و گرددمی بر اشیا خود به بازگشت مراتب به شناسی پدیدار و انسان ذهن التفات و ادراك چگونگی و میزان به جهان پدیداری شناسی،

 یشپ از عاری نظر در که گونه آن پردازد،می هاآن توصیف سپس و پدیدارها دقیق مالحظه بر بلکه کند،نمی پردازی نظریه پدیدارشناس

 هب مثالی، شهود و واقع امور به حسی، شهود که است بصیرت و شهود شناسانه، پدیدار شناخت ابزار هوسرل دید از. یابندمی حضور داوری

 5 ،جدول[27]پردازدمی ذات
 

 مکان دراصول عمده 

 نظریات نوربري شولتز

 توضيحات آن انواع

 حاالت روحی .1 گونه شناسی .1

 ادراك و فهم محیط .2

  دیالوگ و گفتگو .3

 هستی شناسی با دیگران .4

 و کندمی شناسایی را آن انسان که محیط معین هایویژگی .1

 .کندمی ثبت حافظه را اش ذهنی تصویرهای

 که راه و جهت تشخیص طریق از محیط شناخت و ادراك .2

 .دریابد را محیط هایویژگی

 و یانسان گفتگوی از بخشی کننده مشخص معماری ابنیه و آثار .3

 به جدید هویت با معماری طریق از انسان یعنی عالم، هویت

  .پردازندمی محیط

 متقسی از شولتز که کندمی تقسیم دیگران با را عالم انسان .4

 .کندمی یاد آن از دیگران با فضامندی

  .انداز رمانتیك چشم .1 ناسیمکان ش .2

 .چشم انداز کیهانی .2

   .کالسیك چشم انداز .3

 .چشم اندازهای ترکیبی .4

 .اسکاندیناوی هایجنگل مانند .1

 .بیابان مانند .2

  .یونانی زیستی فضای مانند .3

 .نخستین انداز چشم سه از ترکیبی .4

ریخت شناسی، فضا و دیالکتیك  .1 ریخت شناسی .3

 .درون و بیرون

 .و قلمرو ریخت شناسی، فضا .2

 ریخت شناسی، فضا و محصوریت .3

 .ریخت شناسی، فضا و مرکزیت .4

 .ریخت شناسی و کاراکتر مکان .5

ریخت شناسی، کاراکتر و ادراك و  .6

 .شناسایی

ریخت شناسی، کاراکتر و جهت  .7

 .یابی

 کششی قوای بیرون، به اندرون از و اندرون به بیرون از طراحی .1

 و کندمی کمك معماری خلق برای که کندمی ایجاد را الزمی

 و اندرون فضایی و مصرفی نیروهای تالقی محل در معماری

 بیرونی عرصه.3 وجودی، بیرونی عرصه. 2 گیرد،می شکل بیرون

 رفتاری، درونی عرصه.5 ضمنی، بیرونی عرصه.4 هدفمند،

 .شودمی نیابتی درونی عرصه.7 و صمیمی درونی عرصه.6

 و نمایدمی تصریح و تسریع را یکدیگر به نزدیکی محدوده .2

 .دهدمی تشکیل اشتراك منظور به ایحلقه

 ای کالبدی عناصر توسط که شودمی گفته محصور فضایی به .3

 مولفه ترین مهم فضایی محصوریت. باشد شده محاط نمادین

 فضایی محصوریت کیفیت.آیدمی شمار به هامکان ساز هویت

 شکل،.2 اندازه،.1: شودمی تعیین پیوسته عامل هفت توسط

 معماری هایویژیگی.7 کفسازی،.6 بدنه،.5 ارتفاع،.4 تداوم،.3

 (.Hedman, 2013) مجسمه.8 و پیرامون هایساختمان

 و مصنوع هایمکان در چه و معنا واجد طبیعی هایمحیط در .4

 ارزشی مراتب دارای قرارگیری مرکز در و مرکزیت قدسی

 مارش به مکانی تعلق در اساسی ایمولفه و است بوده فراگیری

 .است آمدهمی
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 است، معنادار هایفرم طریق از زبانی دارای معماری که آنجا از .5

 معنای و روح با را ما تواندمی معماری یا بنا هر کاراکتر توجه

 است، طبیعی و ایزدی هایسرچشمه دارای که آنها با آمیخته

 ایجاد و ساخت در نیز شهرسازی و معماری رسالت.نماید آشنا

 .است هویت و معنا واجد هایمکان

 دارای و رودمی شمار به سکونت در التزام ترین مهم شناسایی .6

 زا تواندمی حال عین در که است یابی جهت با نزدیکی ارتباط

 هب تواندمی مکان در فرد یك چنانچه باشد، متمایز یابی جهت

 محیط از مناسب شناختی آنکه بدون شود، داده جهت خوبی

 داشتن تعلق حس شالوده را شناسایی چنانچه. باشد داشته

 برای که عملکردی تنها را یابی جهت و داندمی مکان به انسان

 .سازدمی ممکن مکان در را حرکت او

 مانز و فضا در انسان آن واسطه به که است فرآیندی یابی، جهت .7

 .یابدمی را محیط کاربست توانایی و یابدمی استقرار

 

 گيريتيجهن
 مخاطب به مکان را که است بنا این واقع در .کند آشکار خود ذات و گوهر در کمال و تمام صورت به را مکان دارد وظیفه معمار یك

 دوری رفع.بنشاند مکان در و کند گردآوری را محیط خصوصیات که است بایسته مکان خالقانه ی ساختنبا  هنرمعماری.می کند اهدا خود

مکان ها،مراکز اصلی تجربه ی بالفصل ما از جهان .کند پیدا مصداق به روشنی می تواند معماری هنر در مکان در انسان وجود گیریجهت و

هستند.اگر بخواهیم مکان ها را بهتر بشناسیم به زبانی احتیاج داریم که تجربه ی مکان های مشخص را از نظر مفهوم گسترده و تمایلی که 

ت به یکدیگر دارند،بشناسیم.شناخت هر مکان در لحظه ی حضور در آن صورت می گیرد که ساختار کالبدی با انسان و مکان نسب

خصوصیاتش،تجارب ما از مکان،خاطره ها و احساس هاس وابسته به مکان را برای ما زنده می کند و شناخت ما از مکان را ممکن می 

رهنمون می سازد،به صورت سیما و چشم انداز،نظم فضایی،رویداد،خاطره،جهت  سازد،خصوصیات مکان که ما را به سوی درك هویت مکان

گیری و یگانه پنداری قابل تفکیك است.اگر هر یك از این وجوه در مکان حضور نداشته باشد،وضوح و روشنی مکان برای شهود ناظر از میان 

شده ذیل،مولفه ها و زیر مولفه های موثر در شکل گیری یك مکان  خواهد رفت و معنایی از پس این مکان به متبادر نخواهند شد.جدول ارائه

 .6موفق از منظر پدیدارشناسی با توجه به نظریه ها و مبانی بیان شده می باشد که به آن دست یافته شد،جدول

 : مولفه هاي تاثيرگذار در شکل گيري مکان از منظر پدیدارشناسی،تدوین:)نگارنده(6جدول 

 ولفهزیر م مولفه ردیف

 چشم انداز  1

 ارتباط درون و برون پیکره و سیما 

 عناصر نشانه ای  

 وضوح و سادگی  

 مقیاس و تناسب  2

 قلمرو نظم فضایی 

 محصور کردن فضا  

 تجانس بصری  

 سلسله مراتب فضایی  3

 حضور در مکان رویداد 

 شناخت مکان  

 باورها  
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 کیفیت بصری  4

 شناختینظر زیبا خاطره 

 معنایابی  

 پیوند انسان و فضا  

 مکان فردی وجمعی  5

 مفهوم خود هویت فردی 

 خود انگیختگی  

 امنیت  

 برون و درون  6

 برون هدفمند دیالکتیك 

 درون صمیمی درون و برون 

 گفتار انسانی بنا  

 کف سازی  7

 اندازه،شکل و ارتفاع ،فضا و 

 ی پیرامونساختمان ها محصوریت 

 بدنه  

 شناسایی و ادراك  8

 جهت یابی ریخت شناسی 

 فرم های معنادار و کارکترها 

 مرکزیت  

 

هر چشم اندازی برخوردار از کیفیتی طبیعی است که با آن در خالل حرکت مان ارتباط برقرار می کنیم و ساخته دست انسان       

ا ورود به مکان و ماندن و اقامت در آن به امری واقعی بدل گردد.در رویارویی با پیکره و سیما است باید با چنین کیفیتی تناظر برقرار کند ت

که تمایز و تفاوت میان عرصه های جمعی و فردی معین می گردد و زمینه ی شکل گیری و تقویت هویت فردی و اجتماعی پدیدار می 

درن این یگانگی و یگانه پنداری را به امری دشوار و حتی ناممکن بدل کرده و گردد.فقدان هرگونه خصلت یا سرشت در محیط های روزگار م

 ،بازکشف ت،اقام رویارویی، خود این معضل و عامل سرنوشت سازی در از دست رفتن بیشتر مکان شده است.لحظه های گوناگونی چون ورود،

ری و یگانه پنداری نشان می دهد که درك و دریافت پاالیش و تطهیر بر چگونگی رویداد زیستن داللت دارند و خاطره،جهت گی پذیرش،

شرط الزم برای چنین رویدادی است.حس خوشایند . آشنای حضور در خانه های تاریخی و خانه های قدیمی نتیجه ی توجه به این اصول و 

د بود و بدین وسیله امکان تبادر در طراحی بوده است.هر چه ارتباط بین این وجوه واضح و روشن تر باشد،شهود ناظر از مکان بیشتر خواه

 بنا در معنای مکان به او بیشتر خواهد شد.شکل گیری ارتیاط معنا دار میان ناظر و مکان به تقویت هویت مکانی خواهد انجامید.بنابراین اگر

 در و می دهد مثبت خپاس ناب حضوری او برای از مکان دعوت به انسان وجود شود، انجمن آسمانی و زمینی مکان خصلت های عنوان به

 دریافت او همراه به را آدمی نحوه ی بودن و کیفیت شود پدیدار این گونه اگر مکان .آدمی نمی میرد جان در هیچ گاه مکان آن نیز مقابل

 می دهد نشان جهان، از
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