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 چکیده -1

 
 یمنظر، پژوهش ها یو طراح یشهرساز ،یمعمار ،یجامعه شناس ،یروانشناس یاست که در حوزه ها یموضوعات نیاز مهمتر یکیمکان  یامروزه معنا

پردازد. نمونه مورد مطالعه منظقه . این پژوهش به مفهوم معنای مکان در جوامع سکونتگاهی روستایی خاص میرا به خود اختصاص داده است یادیز

 صاحبهمو طرح ی نظر ینگارش مبان تجه یابر منابع کتابخانه هیو با تک کیفی تحقیق نیدر اباشد. روش مورد استفاده اورمانات در غرب کشور می

عدد  8بر این اساس در این مصاحبه . نگارش شد ایمطالعات کتابخانهاساس بر  محتوای مصاحبهاست. ساکنین منطقه مورد مطالعه  یجهت گرد آور
دهد یکنند. نتایج نشان مسکونتشان بیان میپرسش باز مطرح شده است که بر اساس آن مشارکت کنندگان نظرات و فهم خود را درباره معنای مکان 

 ،چهار دسته کلی از مفاهیم وجود دارند که به عنوان معنای مکان در سکونتگاه روستایی بیشترین نمود را دارد. این چهار مولفه شامل فرهنگ که:

 و فعالیت است. طبیعت، جامعه

 

 معنای مکان، روستا، اورمانات. کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -2
 

متمایز، یگانه و  کیفیتروح مکان یا حس مکان یا هویت مکان به یک 
 ها از روحیهکیفیتفضاهای دارای این . خاص یک مکان یا فضا اشاره دارد

این  مندند که عمیقاً به یاد ماندنی است.و جو تجربی متمایزی بهره

محلی، تاریخ، اسطوره،  هایافسانهتواند یک نشان فرهنگی )ویژگی می

(، مناظر ملموس و فیزیکی یک مکان )مثل ...هنر و  اعتقادات، خاطرات،
)مثل  ، دیدها( یا اتفاقات شخصیهای معماریسبکها، مرزها، رودها، کوه

و  طیروانشناسان مح خاطرات و حضور نزدیکان و دوستان( باشد.

از چند دهه است که رابطه  شیب یانسان یایحوزه جغراف شمندانیاند

وزه ح نیا شمندانیاز اند ی. برخکنندیانسان و مکان را مطالعه م یجانیه

باورند که معنا به مکان نسبت داده  نیکه به مکان توجه داشته اند بر ا

 یو مکان ها شکل م ممرد انیم یجانیشود و آن معنا بر اثر رابطه ه یم
دانند و  یروزمره انسان م یزندگ یرابطه را بر مبنا نیا ی. گروهردیگ

قاد مکان است. بنا به اعت یدارشناسیپد یربناینگرش ز نیمعتقدند که ا

ه و روح داشته باشد ک تیشخص کیتواند  یم ییایمکان جغراف کیتوان 

نگاه  اگردد. مفهوم مکان نه ب یآن برم یعیطب یها یژگیبه و
. چرا که دابی یبلکه با نگاه انسان مدارانه است که معنا م یستیویتیپوز

 یبرخ یکه برا کیسمبل یمعنا کیمفهوم به  نیانتزاع و کاهش ا

است   ًیمیمفاه ایمعماران امروز مهم است، مانع از پرداختن به مفهوم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C


           

 
 

 

 

 یکه صرفا بصر یکنند. تجربه ا ین را تجربه مآ یکه مردم در زندگ

با توجه به آنچه  .[8] کند یو با تمام حواس ما را با مکان مرتبط م ستین

که در سطور پیشین ذکر شد این پژوهش در نظر دارد با توجه به مبانی 
نظری مفهوم معنای مکان دریابد در جوامع سکونتگاهی روستایی خاص 

 نمود بیشتری در بین ساکنین دارد. کدام جنبه از معنای مکان
 

 پیشینه و مبانی نظری -3
حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش 

آگاهانه از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط 

دهد به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط قرار می

شود. این حس عاملی است که موجب میپیوند خورده و یک پارچه 
تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افرادی 

بر اینکه موجب احساس راحتی از یک گردد. حس مکان عالوهخاص می

شود از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم، روابط اجتماعی محیط می
اعث یادآوری فرهنگی جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده و ب

 .[5] شودتجارب گذشته ودست یابی به هویت برای افراد می
ساختار ، توجه مردم یها دانیاز نظر توان ساختار مکان بدون م

ار ساخت نیصرف است و مفهوم مکان در ا ییایجغراف تیموقع ای ییفضا
. بنا به اعتقاد لوو و آلتمن مکان ردیگ یتوجه مردم شکل م یها دانیبا م

 ودش یمعنادار م یو گروه یفرد ،یفرهنگ ندیفرا کیاست که در  ییفضا
[1]. 

است که در حوزه  یموضوعات نیاز مهمتر یکیمکان  یامروزه معنا

منظر،  یو طراح یشهرساز ،یمعمار ،یجامعه شناس ،یروانشناس یها

را به خود اختصاص داده است. رلف در کتاب مکان  یادیز یپژوهش ها
دار  ینمع ییو چرا یچگونگ یدر پ دارشناسانهیپد یبا نگاه ،یمکان یو ب

کند:  یم فیمکان را در سه وجه تعر یو. مردم است یشدن مکان ها برا

سه وجه، معنا  نیا انیو معنا. رلف معتقد است که از م تیکالبد، فعال

 هیبرخوردار است و دشوارتر از بق شتریب یتیاز اهم گرینسبت به دو وجه د
و برگرفته از  یاجتماع یندیمکان فرا یریکل گش  .دیآ یبه دست م

ه با توج نیهست. بنابرا زیدرون آن ن یها تیو فعال یارتباطات اجتماع

به  و ابندی یتجسم م یها در مکان کالبد تیاجزا و فعال ،یبه آنکه معان

 نیچگونه گروه ها ا نکهیشوند، درک ا یشناخت انسان خلق م لهیوس

 .[7] است تیسازند، حائز اهم یها را م تیهو
 نیمکان را حاصل رابطه ب یشکل شهر، معنا یدر کتاب تئور نچیل

 فیتعر نیداند. در ا یمشاهده گر م یذهن یعناصر فضا با ساختارها

 لهیبه وس یکالبد طیاست که مح یفضا، عوامل یمنظور از عناصر و اجزا

مام ت رندهیدر برگ نچیل فیدر تعر یذهن یشود. الگوها یم فیآنها تعر

تجربه و ...  ت،یاست که شامل فرهنگ، منش، موقع ییهاو ارزش میمفاه
 تیمکان را معادل مفهوم هو یمعنا یاستفاده کنندگان از فضا است. و

واند ت یکه شخص م یحد یعنی تیکند و معتقد است که هو یم فیتعر

 ایو مکان ها شناخته  ریاز سا زیمتما یمکان را به عنوان مکان کی

ل و حداق رینظ یمشخص، ب یتیشخص هک یبه طور د،ینما یبازشناس

 .[2] را دارا باشد مخصوص به خود
 یریجامعه در شکل گ کیآموس راپاپورت نقش فرهنگ حاکم بر 

 یاریمردم به  یداند. به اعتقاد و یم تیبا اهم اریرا بس طیمح یمعنا

 ینهاد یو نظام ها ینیمجموعه ارزش ها، باورها، جهانب یعنیفرهنگ 
را به مکان  یمعن یب یدهند و فضا یم یخود معن طیمشترک، به مح

 یسو او اعتقاد دارد که فرهنگ به گونه ا گریدکنند. از  یم لیتبد

عه انسان ها است و با مطال یروان یزندگ یاصل یها هیاز پا یکی مینامستق

ساخته  گرداگرد خود که یطیتوان به ادراک انسان از مح یفرهنگ م
 .[6] برد یاست پ

و  «یعملکرد» ،«یکیزیف»خانه سه پارامتر  یمعنا فیتعر

 یرمبه مسائل ف یکیزیمدل ابعاد ف نیکرده اند. در ا فیرا تعر «یاجتماع»

 ییها یها و کاربر تیبه فعال یپردازد، ابعاد عملکرد یخانه م یو کالبد
شود، توجه  یدار شدن خانه م یافتد و باعث معن یکه در آن اتفاق م

 ریاست که با سا یشامل روابط و ارتباطات یابعاد اجتماع تیادارد و در نه

 .[4] پردازد یم دیآ یخانه به وجود م طیدر داخل و خارج از مح افراد
 یمثبت بوده و برا یمعنا یدارا یفرد یممکن است برا طیمح کی

ه امر وابسته ب نیبه همراه داشته باشد که ا یمنف ییمعنا گر،ید یفرد

مختلف  یتوسط افراد است. گونه ها طینوع ادراک و نحوه تجربه مح

ها آن یو فرهنگ یاجتماع یها نهیزم شیتوسط افراد به پ طیتجربه مح
 .[3] دارد یبستگ

 

 روش تحقیق -4
 

. ایدنممعنای مکان در سکونتگاههای روستایی را بررسی میاین پژوهش 

 اینهبر منابع کتابخا هیو با تک کیفی تحقیق نیدر اروش مورد استفاده 

ساکنین  یجهت گرد آور مصاحبهو طرح ی نظر ینگارش مبان تجه

-مطالعات کتابخانهاساس بر  محتوای مصاحبهاست.  منطقه مورد مطالعه

عدد پرسش باز مطرح  8بر این اساس در این مصاحبه . نگارش شد ای



           

 
 

 

 

فهم خود را درباره شده است که بر اساس آن مشارکت کنندگان نظرات و 

کنند. پاسخ به این سواالت به فهم هرچه معنای مکان سکونتشان بیان می

بیشتر اهداف پژوهش کمک کرده است. جامعه آماری این پژوهش 
باشد. حجم نمونه می کرمانشاهساکنین روستاهای منطقه اورمانات در 

 بههستند که در گروههای مختلف اجتماعی نفر از ساکنین 144تعداد 

 اه داده تحلیل و تجزیه. به منظور های این پژوهش پاسخ دادندپرسش

 . شد تحلیل محتوایی مطالعات استفادهاز روش 

 

 

 هایافته -5
 

های بدست آمده در پژوهش، پاسخ به هر کدام از به منظور ارائه داده

 سوالها بصورت جداگانه تفسیر و در نهایت نتیجه گیری خواهد شد.

 اورمانات برای شما نشان دهنده چیست؟منطقه  -1سوال 
-پاسخ به این سوال داری طیف وسیعی از ابراز نظرها است. این پاسخ

گیرند. اما ها در چهار گروه طبیعت، جامعه، فعالیت و فرهنگ جای می

نکته قابل ذکر رجوع بیشتر به دو مولفه طبیعت و جامعه بعنوان نمادی 

یت ای به موقعکنندگان توجه ویژه مشارکت و نشانیه منطقه اورمان است.
جغرافیایی، نشانه و نمادهای طبیعی، روابط انسانی و جامعه روستایی، 

گر ها و افراد دیشکل کالبدی روستا، ارتباطات شخصی و عاطفی با مکان

 اند.نشان داده

 کنید؟شما منطقه اورمانات را چگونه معنی می -2سوال 
 ایبندی کلی واجد هر چهار مولفهپاسخ به این سوال از نظر دسته 

که در سوال اول مطرح شد، بود. بدین ترتیب مشخص شد مشارکت 

کنندگان چهار گروه طبیعت، جامعه، فعالیت و فرهنگ را بعنوان نمادهای 

های ساختاری روستا دانند. با این وجود تفاوتمعرفی منطقه اورمان می
هایی پدید آمده و فعالیتکه به سبب شیب زمین و کوهستان بستر روستا 

نظیر کشاورزی و دامداری که شرایط جغرافیایی مسبب آن بوده بیشترین 

 سهم را در ابراز معانی از نظر ساکنین داشتند.

منطقه اورمانات برای شما نشان دهنده  روابط اجتماعی در-3سوال 
 چیست؟

 نپاسخ به این سوال محدود به دو مولفه جامعه و فرهنگ بود. بدینسا

عواملی نظیر پیوندهای خویشاوندی و عاطفی با اطرافیان، مراسمات و 

های های ملی، مذهبی و محلی، شکل گیری ازدواج، دورهمیجشن
های محلی از جمله مواردی بودند که در پاسخ همساالن و برقراری بازی

 به این سوال معرفی شدند.

ه این مکان برای کدام جنبمنطقه اورمانات در صورت ترک   -0سوال 

 ؟کنیداحساس دلتنگی می
های پاسخ به سوال چهار دارای دسته بندی مشخصی در بین گروه

سنی بوده است. هر چند طیف وسیعی از پاسخ با این سوال وجود دارد، 

توان هر چهار مولفه طبیعت، جامعه، فعالیت و فرهنگ را در پاسخ و می

ه ل مشاهده بود که گرومشارکت کنندگان تشخیص داد، لذا به وضوح قاب
های اورمان، گروه سنی میانساالن فرهنگ و جامعه، فالیتسنی جوانان 

و گروه سنی سالمندان بیشتر به بعد طبیعی معنای اورمانات توجه دارند 

 و در صورت ترک منطقه موجب ابراز دلتنگی آنان خواهد شد.

 ونه شرحشما منطقه اورمانات را برای کسی که ندیده است چگ -5سوال 
 دهید؟می

در پاسخ به سوال پنج وجه فیزیکی و طبیعت منطقه بیشترین تکرار 

را داشته است. اغلب مشارکت کنندگان درباره تعریفشان از اورمانات 

های اطراف، توپوگرافی و سبک خانه سازی، وجود کوهستان، جنگل و باغ
برداشت اتواع محصوالت کشاورزی و باغ داری، رسوم و آداب قوم کرد و 

مراسمات و رقص ویژه آنها از جمله مواردی بودند که برای معرفی خود 

 کنند.و منطقه زندگیشان برای دیگران توصیف می

های مشابه نههای خاص منطقه اورمانات نسبت به نموویژگی -0سوال 
 چیست؟

در پاسخ به این سوال وجو دو عامل بیشترین سهم را در ابراز نظرها 

داشته است. مورد اول وجود طبعیت خاص منطقه است. هرچند که رشته 

در مناطق مختلف خود است، و با کوههای زاگرس داری طبیعتی مشابه 
، اما های زیباتر در رشته کوه زاگرسها و گوهستانعلم وجود جنگل

ی روحانی و خاص برای منطقه اورمان نسبت به مشارکت کنندگان وجه

های خاص فرهنگی این منطقه قائل بودند. از طرفی مولفه مناطق مشابه

ای هنسبت به دیگر مناطق مشابه نظیر روستای ماسوله از دیگر ویژگی
 خاص منطقه ذکر شده است.

 ه شما زنده است؟چه چیزی از منطقه اورمانات در حافظ -7سوال 

این سوال از دیگر مواردی بوده است که مشارکت کننندگان هر چهار 
ها را با وزن تقریبا یکسان ذکر مولفه طبیعت، فرهنگ، جامعه و فعالیت

ها بستر طبیعی منطقه و شکل و سیمای روستا اند. بر اساس یافتهکرده

به  نین متوسطبارزترین پاسخ در بین مردان بوده است. ولی مردان با س

های موجود در منطقه باال عالوه بر این وجه تمایل زیادی هم به فعالیت
به عنوان تصور ذهنیشان از اورمان است. این در حالی است که زنان 



           

 
 

 

 

توجه بیشتری به دو مولفه فرهنگ و جامعه داشتند. در این بین دو 

ز بارزترین ساختار اجتماعی یعنی ازدواج و رابطه مدام با زنان همسایه ا

 ها بوده است.پاسخ
-در صورت امکان چه تغییری به ساختار منطقه اورمانات می -9سوال 

 دهید؟

یرد گهای قرار میپاسخ به این سوال در طیف وسیعی از دسته بندی

باشد. اما بیشترین وجه بارز در که لزوما قابل تعریف و مشخص هم نمی
و در واقع گسترش طبیعت پاسخ به این سوال به گسترش جنگل و باغ 

در مناطقی از اورمان است که به سبب نبود آب یا شیب زیاد زمین دارای 

ها عمومی از دیگر گسترش راههای ارتباطی و ساخت مکان نقصان است.

 های پر تکرار در این زمینه بوده است.پاسخ
 درباره تغییر چشم انداز منطقه اورمانات چه نظری دارید؟ -8سوال 

ای نوعی از تعصب یا رضایت از خ به این سوال به طور ویژهدر پاس

شرایط کنونی و نارضایتی نسبت به تغییر چشم اندازها وجود دارد. 

های طبیعت اورمان ها و جلوهدهند مولفههرچند اغلب ترجیح می

 گسترش یابد.

 

 نتیجه -6

 
معنای مکان در جوامع سکونتگاهی بررسی شد. بدین در این پژوهش 

روستای اورمانات مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل پرسشنامه این منظور 

معانی موجود در ذهن ساکنین روستایی و معانی  تحقیق نشان داد که

چهار گروه  کند درکه از طریق مکان به ذهن ایشان انتقال پیدا می
فرهنگ، فعالیت، طبیعت و جامعه شناسایی شده که این مفاهیم معرف 

تر روند. جزئیات بیشهای روستایی به شمار میسکونتگاهمعانی مکان در 

 نشان داده شده است. 1این نتیجه گیری این پژوهش در شکل 
 

 

 های روستایی: معنای مکان در سکونتگاه1تصویر 
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