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 چکيده
حس مکان به معنای تجربه و ادراک ذهنی از یک محیط است که سبب پیوند خوردن احساسی فرد با یک مکان خاص 

کیفیت فضاهای طراحی شده و خلق فضاهایی که در آنها خاطرات جمعی اتفاق بیفتد می تواند در نگرش فرد . می گردد

همانطور که در . اه پدیدارشناسی تجربه اصلی ترین رکن در ادراک استزیرا که از دیدگ. به یک محیط بسیار مؤثر باشد

جوامع دیده شده وجود حس تعلق به مکان  سبب می شود افراد احساس مسئولیت بیشتری نسبت به یک از بسیاری 

وهش در این پژ .مکان عنصر اصلی در هویت ساکنان آن است .محیط پیدا کرده و در جهت بهبود کیفیت آن تالش کنند

شامل تصاویر ذهنی، شناخت عوامل مؤثر بر آن رسی مفهوم حس مکان و در ادامه نیز با توجه به اهمیت این حس به بر

توصیفی و -روش تحقیق در این مقاله تحلیلی. پرداخته شده استتعامالت اجتماعی، خاطرات جمعی و نشانه شناسی 

امید است نتیجه این تحقیق راهکارهای مناسبی جهت . می باشدو مطالعات منابع موجود ئه نتایج حاصل از تحقیقات ارا

 .باشد امل مؤثر بر این مفهوم در طراحی هدر نظر گرفتن عوا و طراحان استفاده

 

 تصاویر ذهنی، تعامالت اجتماعی، خاطرات جمعی، نشانه شناسی، عوامل شکل دهنده حس مکان ،حس مکان :كليدي هاي واژه

 

 مقدمه -1
آیندی از عوامل متفاوتی است که در نتیجه تعامل انسان و مکان حاصل می گردد و تعامل انسان با مکان معنای مکان بر

، ارتباط انسان را با در واقع کشف معنی این پیام ها. نیز از طریق پیام های عناصر مختلف موجود در مکان صورت می پذیرد

صلی و اساسی ارتباطات و تعامالت میان این دو، دریافت و ادراک معانی بنابراین یکی از جنبه ها و اهداف ا. مکان برقرار میکند

بر همین اساس آنچه در رابطه با فرآیند شکل گیری ادراک معنادار حائز اهمیت است، مدنظر قرار دادن انسان و . مکان می باشد

به جهانی که در آن زندگی می کند جهان در یک رابطه دوسویه است که بر مبنای آن انسان نمی تواند سوژه را بدون توجه 

یک ساختار کلی است که اساس و شالوده آن رفتارهای زیستی و در رأس آن معانی عالی و آگاهی  ،بنابراین ادراک. درک نماید

 [.1]مفهومی قرار دارد که هر دو این جنبه ها از لوازم ادراک بوده و تفکیک ناپذیر از آن هستند 

تغییر شیوه زندگی و سکونت مردم، توجه معماران، طراحان و برنامه ریزان به کیفیت فضاها و با توسعه جوامع انسانی و 

محیط های ساخته شده افزایش یافته و نقش طراحی به عنوان ابزاری برای شکل دادن به محیط زندگی و پاسخ گویی به 

ه چگونگی تأثیر متقابل محیط یا فضای ساخته توقعات و نیازهای انسان اهمیت بیشتری یافته است و پژوهش های زیادی دربار

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که محیط عالوه بر عناصر کالبدی . شده بر ذهنیات و رفتارهای انسان انجام شده است

رک می شامل پیام ها، معانی و رمزهایی است که مردم بر اساس نقش ها، توقعات، انگیزه ها و دیگر عوامل آن را رمزگشایی و د

 [.2]کنند 
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 و حس مکان تعریف مکان -2
یکی از علل . انسان با شناخت مکان می تواند به شناخت خود نایل شود. عنصر اصلی هویت ساکنان آن است 1مکان

 [.3]سرگردانی انسان امروز نپرداختن به مفهوم مکان و هویت مکانی است 

ت کم و بیش آگاهانه آنها از محیط خود است که شخص را به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسا 2حس مکان

در ارتباطی درونی با محیط قرار میدهد، به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می 

 [.4]شود 

در  حساس، توجه، مراقبهدلبستگی به مکان به معنای آن است که تنها بهره برداری از مکان مطرح نیست، بلکه باید نوعی ا

این حس . [5]شد تراز نیازهای اولیه می باوجود داشته باشد که برآورنده نیاز انسان در سطوحی باالانسان نسبت به مکان نیز 

حس مکان . عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری وِیژه برای افراد خاص می گردد

روابط اجتماعی و فرهنگی  اهیم فرهنگی مورد نظر مردم وب احساس راحتی از یک محیط می شود، از مفعالوه بر اینکه موج

 [.6]جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده و باعث یادآوری تجارب گذشته و دست یابی به هویت برای افراد می شود 

 را آن نزدیک از باید که آنچنان یا و ندیده هرگز را آن که جایی به نسبت توانند نمی افراد که است بدیهی دیگر، سویی از

 در شدن درگیر و مکان یک از کافی شناخت دیگر، عبارت به. باشند داشته مکان حس اند، نشده حاضر آن در و نکرده لمس

 می سعی افراد حس این بودن خوشایند صورت در که است طبیعی. است مکان حس ایجاد اولیه شرط آن، با مرتبط فعالیتهای

مکان از حس  .دهند کاهش بودن، ناخوشایند حالت در و افزایش بهانه هر به را خود حضور مراتب ممکن جای تا که کنند

حاصل می شود که در ادامه مقاله به  عواملی همچون تصاویر ذهنی و تعامالت اجتماعی، خاطره جمعی، نشانه شناسیمجموعه 

 .تفسیر به هرکدام پرداخته شده است

 

 باط انسان و محيطارت -3
، بلکه می تواند پیامدهای خوشایندی ها باعث برقراری ارتباط می شودوجود عامل مشترک میان ما انسان ها و محیط نه تن

ممکن است محیط و انسان عوامل . اما همیشه برقراری ارتباط وابستگی تام به وجود عامل مشترک ندارد. نیز داشته باشد

که بر عامل این عوامل . ما به سبب وجود عوامل خارجی مخل ارتباط، ارتباط به درستی برقرار نشودمشترکی را مبادله کنند، ا

در هر صورت، به استثنای موارد خاص، در ارتباط میان انسان ها و . تأثیرگذار هستند به عنوان پارازیت عمل می کنند ،ارتباطی

در این میان . بتوانیم نقاط مشترکی میان خود و محیط را بیابیممحیط، در صورتی رابطه به صورت بهینه برقرار می شود که 

می توان این اشتراکات را در یک طرف ارتباط، یعنی بررسی خود انسان ها شامل شناسایی ذهنیت و معانی ذهنی افراد، 

ویژگی های محیط، اما از آنجا که طرف دیگر ارتباط محیط است، شناسایی . فرهنگ، عادات، اعتقادات و غیره در نظر گرفت

شناخت صحیح  و واقع بینانه  وجه به این نکته ضروری است که عدمت. چگونگی و عوامل مؤثر بر کیفیت آن ضرورت می یابد

جبرگرایی  .ارتباط متقابل انسان و محیط می تواند به جبرگرایی محیطی از یک سو و طراح محوری از سوی دیگر بینجامد

م تأثیر وی بر شکل دادن محیط نمی باشد، پیامدی جز استفاده تن محیط بر فرد و عدجز مسلط پنداشمحیطی که چیزی 

بدیهی است عدم توجه . نداردآنها مطلق پنداشتن تصمیمات طراحانه و عدم توجه به مخاطبین و معانی ذهنی  ابزاری از محیط،

ضای شهری قایل اند، باعث می گردد که طرح و به تجربیات مکانی شهروندان و ویژگی هایی که آنها هرکدام برای هر مکان و ف

تصمیمات یک جانبه اتخاذ شده از سوی طراح برای شهروندان نوعی دستور تحمیلی قلمداد شده و از مشارکت در تحقق آن 

ساس طراح شهری باید افراد را در مواجهه با محیط بشناسد، توقعات و معانی ذهنی آنها را بررسی کند و بر این ا. سرباز زنند

 [.6]محیط را به گونه ای ساماندهی کند که ارتباط بین فرد و محیط به صورت مطلوب برقرار شود 

 

 3احساس محيط -4
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در این مرحله، ما اطالعات محیط را به وسیله حواس پنجگانه و بر اساس . در فرآیند ارتباط گام نخست احساس است

سپس آنها را به . ده و به شکلی درمیاوریم که قابل انتقال به مغز باشدیافت کری ظرفیت حسی هر کدام از حس ها درآستانه ها

از آنجا که دریافت اطالعات به وسیله حواس پنج گانه صورت می گیرد و اطالعات دریافت شده از طریق . مغز مخابره می کنیم

حواس ما را از خطرهایی . دارندسیستم اعصاب به مغز منتقل می شود، بنابراین حواس در سطح تماس ما با محیط نقش مهمی 

 و که ممکن است با آن روبرو شویم آگاه می سازند، اطالعات الزم را برای تفسیر رویدادهای اطرافمان در اختیار ما می گذارند

در واقع سیستم حسی ما کانال اصلی برای برقراری ارتباط با جهان . به کمک آن هاست که لذت و درد را احساس می کنیم

 [7]این سیستم حسی مرکب از اندام هایی برای دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن و لمس کردن است . ما استاطراف 

 . [1جدول]

 

 1جدول 
 آستانه تحریک حواس

 .آنگستروم دامنه دید ماست 044تا  044طول موج بین  بینایی

دسی بل دامنه  165تا  4یا شدت صوت  24444تا  14فرکانس  شنوایی

 .شنوایی ماست

لیتر آب حل شده است،  0یک قاشق مرباخوری شکر که در  چشایی

 .حساسیت دستگاه چشایی است

ق متوسط پراکنده شده باشد، اتا 6یک قطره عطر که در فضای  بویایی

 .میزان بویی است که قادریم حس کنیم کمترین

ت المسه ما برابر با افتادن پر مگسی از فاصله یک یحساس المسه

 .گونه مان است سانتیمتری بر

 

اما عالوه بر آستانه ها، فرآیندهای زیست شناختی مرتبط با دریافت و انتقال اطالعات محیط به مغز نیز از اهمیت باالیی   

این . احساس، اطالعات کافی داشته باشند ان شهری باید از قانونمندی های مرتبط بابرای این منظور طراح. رخوردار استب

بندی اندام های حسی در حواس چندگانه شامل بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و المسه که خود شامل  بررسی را طبق دسته

انجام ( مثل حس هایی که با احساس وضعیت سر نسبت به تنه سرو کار دارد)و حواس تنی ( فشار، دما و درد)حس های پوستی

 [.7]می دهیم 

از دنیای اطراف جمع آوری می کند و در پایان این مرحله آماده ورود به بنابراین فرد با اندام های حسی خود اطالعات را 

 .مرحله ادراک یعنی معنا دادن به این اطالعات می شود

 

 تصاویر ذهنی -5
نوعی ارتباط میان انسان و مکان حاکم است و نمود آن ادراکی . وجود انسان مهم ترین عامل معنادهنده به مکان است

ثیرگذار در رفتار به بیان دیگر یکی از عوامل تأ. به دست می آورد و رفتاری است که از او سر میزند است که انسان از مکان

در ذهن انسان فضا همان مکان و زمان در . رویدادی احساسی سبب تغییر فضا به مکان است. انسان ادراک او از مکان است

 [.0]ذهن او همان موقعیت است 

قابل ادراک است، فضایی است که مستقیما احساس می شود و از طریق عناصر تعریف فضای معماری که به صورت عینی 

در فضای ریاضی تمامی نقاط از یک درجه اهمیت برخوردارند و هر جهتی را به دلخواه می . کننده اش امکان شناخت می یابد

ایستادن ناظر می باشد و یک محور  اما در فضای ادراکی همیشه یک مرکز وجود دارد که محل. توان آن یک محور تلقی کرد
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در فضای ادراکی فاصله حسی میان دو نقطه در اغلب موارد با فاصله مکانی آنها . وجود دارد که تابع وضع ایستادن ناظر است

 [.9]برابر نیست 

و به دنبال آن هویت را باید در خاطره و نمادگرایی، خوانایی و نمایانی، تجربه های حسی، ارتباطات روانی،  0تصاویر ذهنی

 .ادراک فردی و گروهی و فهمیدن جست و جو نمود

 

 تعامالت اجتماعی -6
ین خود به آن را شکل داده و بر اساس توقعات، هنجارها و نقش های مع 5افراد بر اساس منافع خود، ارتباطات اجتماعی

در این . بنابراین نحوه حضور فرد در مکان به همراه سایرین عاملی قوی در تصمیم فرد برای ماندن در آن است. می پردازند

راستا حتی ممکن است افراد در جست و جوی مکان هایی که در آن افرادی با خصوصیات مشابه آنها به لحاظ طبقه، قوم، 

اما با آنکه . حضور دارند، بشناسندندگی، تحصیالت، درآمد، نحوه تربیت کودکان و نژاد مشابه مذهب، گروه اقتصادی، الگوی ز

همگن بودن افراد، مشوق مالقات و افزایش تعامل با مکان های فیزیکی و اجتماعی و در نتیجه ارتقای دلبستگی به آن مکان 

راد با هم بودن و تعامالت اجتماعی غنی و آزاد را است، در عین حال مکان های اجتماعی غیرهمگن نیز فرصتی است تا اف

 [.14]تجربه کنند 

فیت های بالقوه در مرحله نخست این فرصت برابر را جهت ایجاد و برقراری کنش دارا بودن ظر در واقع فضاهای عمومی با

مل اجتماعی، تفاوت های موجود در مرحله بعد پس از انعقاد اولیه تعا. های اجتماعی در اختیار کلیه شهروندان قرار می دهند

در سطوح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که پدیدآورنده الگوهای رفتاری متنوع است خود زمینه ساز ایجاد روابط اجتماعی 

 [.11]منسجم و پایدار خواهند شد 

یطی زمینه آن را لنگ در کتاب آفرینش های نظری می گوید که اگر مردم به تماس اجتماعی نیاز داشته باشند، در هر مح

به مکان یک ضرورت است  6رابطه متقابل اجتماعی برای پاسخ به نیازهای انسان به پیوندجویی و احساس تعلق. فراهم می کنند

. به چنین منظوری مثبت ارزیابی شده استلذا هر فرصتی برای دست یافتن . که دلیل بر مطلوب بودن تعامل اجتماعی است

الیت هایی چون تعامل با دیگران و مشاهده فعالیت های مردم، یا به وجود آوردن زمینه های دلیل دیگر این است که فع

 [.12]اجتماعی شدن و اجتماع پذیری به رشد فردی انسان کمک می کنند 

 

 جمعی خاطرات -7

نکار نمود که گرچه زندگی شهرنشینی امروز از ما انسان ها موجوداتی منزوی ساخته است اما نمی توان این واقعیت را ا

بخش بزرگی از هویت و زندگی ما، جمعی و متصل به دیگران است، دیگرانی که حتی نمی شناسیم اما با آن ها نقاط مشترک 

در واقع ما عالوه بر حافظه فردی خود یک حافظه جمعی نیز داریم که دربردارنده خاطرات، عقاید، ارزش ها و . بسیار داریم

از آنجا که وظیفه طراحان شهری ارتقای کیفیت محیط برای تمامی افراد یک جامعه است، بر . ستباورهای مشترک با دیگران ا

 [.6]خاطراتی که این افراد با یکدیگر به صورت مشترک دارند و برای آنها دارای معنایی خاص می باشد تأکید ویژه ای داریم 

این خاطره ها هستند که در ما به نوعی . ی ما دارندزیادی هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعه ها تاثیر رخاط

خاطره جمعی، خاطرات مشترک میان افراد مختلف یک اجتماع . احساس پیوستگی در گذشته، حال و آینده را ایجاد می کنند

نشان می  یت را خاطرعدر واقع مفهوم خاطره جمعی این واق. است که می توانند افراد یک کشور، یک شهر و یا یک محله باشند

کند که ما در اجتماعی زندگی می کنیم که منابعی که چارچوب این خاطرات را تشکیل می دهند در آن فرا گرفته و تجربه 

 7به عبارت دیگر، خاطرات جمعی. جشن ها، وقایع و رویدادهایی چون سیل، زلزله و غیره خصلت جمعی دارند. کرده ایم

حس پیوستگی بین اعضای یک اجتماع ایجاد  و صورت روایت در اجتماع وجود دارندمجموعه ای از تداعی هایی هستند که به 

به عبارتی حس پیوستگی که این . عالوه بر این یکی دیگر از کارکردهای خاطره جمعی هویت بخشی به فرد است. می کنند
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ساس تعلق به مکان ی هویتی و عدم احدر برابر احساس بخاطرات برای فرد با افراد اجتماع به همراه می آورد مکانیزمی دفاعی 

 [.13]و دیگران است 

نکته مهم در این ارتباط این است که فضاها نقش مؤثری در شکل گیری خاطرات و از این جهت به وجود آوردن حس 

خشی جاست و چه تاریخی دارد، باینکه جایی که زندگی می کنیم ک. پیوستگی، تداوم و آرامش حاصل از آن برای انسان دارند

ان شهری جهت حفظ هویت فردی و جمعی و ارتقای حس طراح. ی هر اجتماعی را شکل می دهدافظه و خاطرات جمعاز ح

برای این منظور الزم است که موقعیت . تعلق به مکان و دیگران می توانند به افراد در بازیابی خاطرات جمعی کمک کنند

یکی از . در این راستا ابزارهای مختلفی وجود دارد. زی اطالعات تنظیم کنیمبازیابی را مشابه با موقعیت رمزگذاری و ذخیره سا

 [6]مؤثرترین و مطلوب ترین اعمال، حفظ نقاط و مکان های خاطره انگیز و تقویت حال و هوای آن می باشد 
 

 8نشانه شناسی -8

نمادها برای ما این امکان را فراهم  این عالمت ها و. به طور کلی ساختار ذهن ما ساختاری عالمت ساز و نمادپرداز است

ما اغلب مکان ها یا وقایع را با نشانه هایی که در ذهن خود ثبت کرده . می کنند که با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کنیم

که به هر  به عبارت دیگر نشانه ها معانی فراتر از صورت ظاهری خود را القا می کنند و هر چیزی[. 14]ایم، به یاد می آوریم 

 [.10]شکل به چیز دیگری داللت کند نشانه است 

از آنجا که دریچه ادراک، احساس از طریق حواس . مرحله اول درک آن نشانه است زمه تفسیر یک نشانه از سوی فرد درال

 [.15]چندگانه است می توان گفت نشانه ها مطابق با دستگاه حواس چندگانه بشر عمل می کنند 

توان گفت عالئمی که به عنوان نشانه ها عمل می کنند ممکن است به صورت های گوناگون بروز کنند و با از این رو می 

هم چنین گاه این نشانه ها تلفیقی از عالئم مختلف را ارائه می کنند که با حواس مختلف . حواس مختلفی قابل احساس باشند

 [.15]احساس و ادراک می شوند 

با جنس و از یک سو توانایی هاي مختلف افراد . را به صورت یکسان و مشابه ادراک نمی كنيم در همه اوقات ما نشانه ها

سن متفاوت در چگونگی ادراک نشانه ها تأثيرگذار می باشد، از سوي دیگر نباید از یاد برد افرادي كه تحت فرهنگ مشابه 

در نتيجه در طراحی همواره باید زمينه و فرهنگ را . ندزندگی می كنند، به طور نسبی نشانه ها را به طور مشابه ادراک می كن

 [.6]مدنظر قرار دهيم 

 

 گيري نتيجه -9
از تحقیقات به عمل آمده می توان نتیجه گرفت که حس مکان حاصل ارتباط درونی انسان،تصورات ذهنی او و ویژگی های 

، فرهنگ، اجتماع غیره دارد و از سنت، تاریخ این مفهوم از یک سو ریشه در تجربه های ذهنی همچون خاطره،. محیطی است

سوی دیگر متأثر از زمینه های عینی و بیرونی در محیط است که نشان می دهد حس مکان مفهومی پیچیده از احساسات و 

ر مجموعه ای از عوامل مؤث. انسان از مکان به وجود می آید دلبستگی انسان نسبت به محیط است که در اثر انطباق و استفاده

 [.2جدول]بر حس مکان در جدول زیر طبقه بندی شده و نتایج و پیامدهای حاصل از آنها آورده شده است 

 

 2جدول 
 تأثیرات بر حس مکان عوامل مؤثر

بر اساس احساس اطالعات محیط ارسال شده و ما بخشی از آن  ● تصاویر ذهنی

 .را بر اساس توانایی های حواس پنجگانه دریافت می کنیم

اساس ادراک بخشی از اطالعات احساس شده گزینش و  بر ●

 .ادراک می شود

بر اساس شناخت بخشی از اطالعات دریافت شده گزینش و در  ●
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 .ذهن تحلیل و ثبت می گردد

 .بر اساس منافع فردی ارتباطات شکل می گیرند ● تعامالت اجتماعی

 .بر اساس توقعات، هنجارها و نقش های معین ●

 .است راد مشوقی برای افزایش تعاملهمگن بودن اف ●

 زمانی-یر ذهنیوایجاد یک تص ● خاطرات جمعی

 ایجاد حس روشنی از گذشته  ●

 ایجاد هویت شخصی و هویت مکانی ●

 پیوند خاطره ها با اشیاء و مکان ●

 توافق و پیوند میان اعضاء جامعه ●

 ساختار ذهن ● نشانه شناسی

 عالمت ها و نمادها ●

 پیرامونرتباط با ا ●

 شناخت مکان ها و وقایع با نشانه ها ●

 معانی غیر از صورت ظاهری ●

 

 قدردانی -11
از استاد گرامی جناب آقای دکتر یوسف پور، برای کمک ها و راهنمایی های بی دریغ ایشان در جهت انجام و ارائه این       

 .انی را دارمدمقاله کمال تشکر و قدر

 

 پی نوشت ها
1. place 

2. sense of place 

3. feeling environment 

4. subjective images 

5. social interactions 

6. sense of belongness 

7. social memories 

8. typology 
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