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 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

حس مكان كه همان آشنايي بامكان است عاملي است كه ميان انسان ومكان ارتباط برقرار مي كند و ميان اين دو وحدتي 

سان را به محيط پيوند بوجود مي اورد كه احساس تعلق نيز به همراه دارد حس تعلق شامل تمامي فعاليتهايي است كه ان

ميدهد همان طور كه واضح است انتظارات ذهني مردم در اثر حضور و تعامل با معماري بومي ايجاد مي شود. تعامل ميان 

  محيط و انسان ، تاثير متقابل محيط يا فضاي ساخته شده بر ذهنيات و رفتارهاي انسان است .

معماري بومي و ارتباط اين دو با  –سعي دارد با تعريفي از حس تعلق مكان توصيفي مي باشد كه  -اين تحقيق از نوع تحليلي  

 .الگويي در هويت بخشي به معماري معاصر ارائه دهد

 
 

   بوم گرايي ، وابستگي مكاني ، تعلق به مكان ،حس مكان  ،بومي معماري   :هاي كليديهاي كليديهاي كليديهاي كليدي    واژهواژهواژهواژه
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            مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

اهميت مي باشد كه مي توان بوسيله آن تمام و يا قسمت عمده اي از مشكالت پرداختن به معماري بومي از آن جهت حائز 

اقتصادي و... را در بخش ساختمان حل كرد  معماري بومي با آنكه درطول تاريخ، دستخوش  –اجتماعي  –فرهنگي  -محيطي

ب و رسوم، روحيه و احساسات ، پديده هاي دگرگون كننده بوده است ولي توانسته هويت ويژه خود را حفظ كند و نمايانگر آدا

   .انديشه و عقيده ، ذوق وسليقه هنر آنان باشد

معماري بومي عالوه بر مباحثي همچون مصالح ، اقليم ، محيط زيست ، فرهنگ مبحثي چون حس مكان را نيز شامل مي شود  

  و... را شامل مي شود.حل شدن در بافت شهري  - تعلق به زمان حال  –حس مكان تمامي تعاريف ادراك فضاي هستي 

ادراك حس مكان ارزش رواني ساكنان و مصرف كنندگان را تبيين مي كند برقراري رابطه اجتماعي و سازگاري با نهادهاي 

شهري و همچنين تطبيق با شرايط و مشكالت تمامي حس هاي انساني است كه او با محيط اطراف برقرار مي كند. از مولفه 

كان اند. تمامي اين مولفه ها از يك توانايي ادراكي نشات مي گيرد به طوريكه مي توان گفت محيط هاي تعلق و وابستگي به م

عالوه بر عناصر كالبدي، شامل پيامها ، معاني و رمزهايي است كه مردم براساس نقشه ها، توقعات ، انگيزه ها وديگر عوامل ان را 

سبت به محيط خاص در فرد بوجود مي ايد و حس مكان ناميده رمزگشايي و درك مي كند اين حس پس ازادراك و قضاوت ن

مي شود كه باعث هماهنگي فردومحيط ، بهره برداري بهتر از محيط، رضايتمندي استفاده كنندگان با لذت و در نهايت حس 

  ).1385(فالحت ، تعلق آنها بامحيط وتداوم حضور مي شود

  

        روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق

معماري بومي و ارتباط اين دو با  –ي باشد كه سعي دارد با تعريفي از حس تعلق مكان توصيفي م - اين تحقيق از نوع تحليلي 

  .الگويي در هويت بخشي به معماري معاصر ارائه دهد

  

        مباني نظري:مباني نظري:مباني نظري:مباني نظري:

  معماري بوميمعماري بوميمعماري بوميمعماري بومي
و معماري بومي در لغت به معناي معماري برگرفته از ناحيه و يا منطقه اي خاص است كه البته از خصوصياتش بدون مكان 

بدون زمان بودن است به معناي آنكه در هر زمان و هر مكان ميتواند به صورتي خاص نمود پيدا كند و به صورت خود جوش 

منظور از خود جوش معناي تصادقي بودن آن نيست بلكه طبيعي بودن آن است و هر گونه گزينش در نهايت « است البته 

هاي معين است . ضرورتهايي كه تنها حامل جنبه هاي مادي و  سخت گيري به عمل مي آيد، اين برخاسته از ضرورت

  .)17، 1986( آلپاگونودلو، »عملكردي نيستند

ميالدي به صورت جدي مورد توجه عالقه مندان آن قرار گرفته و تا كنون نيز اين عالقه توجه  18موضوع معماري بومي از قرن 

  .تي خاص برخوردار است از اهمي 1960ادامه داشته است در طول اين زمان دهه 

در حالي كه در سراسر جهان شرايط زيستي بسيار متفاوت وجود دارد با اين حال شايد به جرات بتوان گفت اصول معماري 

 بومي درسراسر دنيا 

 
 عدم مرز بندي« سهولت استفاده در بكارگيري مصالح –يكسان است ويژگي هاي ساده و ابتدايي مثل استفاده از مصالح بومي 

  و...همگي از ويژگي هاي اين معماري اند .  )1392(فدايي و پرهوده،» بين سازندگان و مصرف كنندگان
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تقليدي نيست بلكه تاكيد بر خالقيت و نو اوري دارد كه با توجه به شرايطي در هر مكان و هر زمان  –معماري بومي معماري 

ه ، در مقابل محيط زيست از موضع خود عقب نشيني مي كند ساختمان هاي بومي هرگز خود محور نبوده بلك.« وجود دارد 

 ). 1392،3( حكيم الهي ، آنها در مقياس انساني بوده و اغلب روند ساخت مهم تر و يا هم ارز بين محصول نهايي مي باشد 
هايت مي توان معماري بومي را مي توان هر گونه اي از معماري دانست كه درآن آفرينش در بوم و در محل بوده است در ن

در طي مكانيسمي فرهنگ منطقه را با بستر محيط طبيعي « گفت معماري بومي در واقع درآنجايي اتفاق مي افتد كه معماري

   .)17، 1986( آلپاگونودلو، »ان پيوند مي زند

ذهن خطور مي كند و ازآنجا كه با به ميان آمدن بحث معماري بومي ناخودآگاه معناي هويت و دلبستگي به فضاي معماري به 

احدي وديگران، »(  لق خاطر امري غير ممكن مي انگاردتداعي معاني يك فضاي سنتي معماري بدون داشتن احساس تع«

1393 ،1.( 
  

        حس مكان حس مكان حس مكان حس مكان 

حس « حس مكان ويژگي منحصر به فرد ساختمان با فضايي است كه ساكنان و استفاده كنندگان از آن درك متفاوتي دارند

با وارد كردن عناصر طراحي بومي ، مصالح و صنايع محلي و برقراري ارتباط با منابع طبيعي و فرهنگي جامعه  مكان را مي توان

از آنجا كه واژه حس مكان از دو كلمه حس و مكان تشكيل شده است مي توان  ). 2، 1393( احدي وديگران ، » به دست آورد

قسيم بندي كرد. در بخش احساس مي توان به احساس راحتي از يك آن را به دو بخش احساس و فيزيك ( به معناي كالبد) ت

  مكان و در بخش فيزيك مي توان به معناي كالبد فيزيكي يك بنا رسيد .

با توجه به اهميت اين حس در ارتقاي كيفيت فضاهاي ساخته شده پرداختن به راه هايي عملي براي ايجاد ان در محيط « 

مفهوم حس مكان ماهيت مكان را مشخص مي كند و  ).3، 1393( داميار، قهرماني ، » اياندهاي انساني ساخت را الزم مي نم

ساختار يك مكان حالت ثابت و هميشگي نيست ، « درمكان هايي يافت مي شود كه داراي كاراكتري مشخص و متمايز است 

ن حال اين بدان معنا نيست كه روح مكان معموال مكان ها تغيير مي يابند وبعضي وقتها اين امر به سرعت روي مي دهد با اي

 . )33، 1388( نوربرگ و شولتس، لزوما تغيير مي كند و يا از بين مي رود مكان پايدار شرط الزم براي زندگي انسان است
حس مكان ، وابستگي هاي مردم و پيوستگي آنها با مكانهايشان وآنچه برخي آن را ساختار احساس ناميده اند، در بر مي «  

از آنجا كه انسان است كه مكان را خلق مي كند ( اينكه به جاي لفظ معماري كلمه انسان آورده .)1999عارفي ،  (« گيرد 

شده است بدين معني است كه درمعماري بومي عدم مرزبندي بين معمار طراح و مصرف كنندگان را داريم ) و وظيفه آن خلق 

اگر مردم حضور در يك فضاي خاص را تجربه كرده اند، .« غير قابل تفكيك است  مكانهاي معنا دار است از اينرو حس از مكان

ان را ارج مي نهند و از فقدان آن متاثر مي شوند حس كردن جهان لذتي خاص دارد. مكان هاي معني دار و قابل درك تكيه 

  .)1387 ( قطبي،»گاه مناسبي هستند كه خاطرات شخصي، احساس ها و ارزشها بر آن تكيه مي كنند

از تمامي بحث ها مي توان اين نتيجه را گرفت كه  مكان جايي است كه ما ادراكي كامل از هستي و بودن خود داشته باشيم و 

بعضي از مكان ها آن چنان احساسي از جاذبه دارند كه به « مفهوم حس را مي توان همان حال و هواي محيط توصيف كرد 

ده و او را سرزنده ، شاداب و عالقه مند به بازگشت به آن مكان ها مي كنند كه حس فرد نوعي احساس وصف نشدني القا كر

  .)58، 1385( فالحت ، مكان ناميده مي شود

  

 : عوامل شكل دهنده و سطوح مختلف حس مكانعوامل شكل دهنده و سطوح مختلف حس مكانعوامل شكل دهنده و سطوح مختلف حس مكانعوامل شكل دهنده و سطوح مختلف حس مكان

  رابرت هاي عوامل موثر بر حس مكان را شامل اين موارد دانسته:  

 بافت جغرافيايي مكان 
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 وضعيت اجتماعي 

 طات فرهنگي و نژادي ارتبا

 مراحل و سيكل زندگي

 .)7- 25، 1998(هاي ، رضايت از زندگي زناشويي 

  جنيفر كراس سطوح مختلف حس و مكان را به شرح زير مي دارد: 

 بي اعتنايي نسبت به مكان 

 آگاهي از قرار گيري در يك مكان 

 تعلق به مكان 

 دلبستگي به مكان 

 يكي شدن با اهداف مكان 

 مكان حضور در 

 فداكاري براي مكان 

  شارمي براي حس مكان سه مرحله اصلي تعلق به مكان ، دلبستگي به مكان و تعهد به مكان را ذكر مي كند 

  با توجه به مفهوم حس مكان  و سطوح مختلف آن عوامل شكل دهنده حس مكان را مي توان در دو گروه تقسيم بندي كرد

شناختي: معاني و مفاهيمي  كه فرد پس از درك يك فضا ان ها را رمز گشايي مي كند كه شامل نمادها،  –عوامل ادراكي 

  معاني كيفيتهاو... مي باشند.

   

 عوامل كالبدي(فيزيكي):عوامل كالبدي(فيزيكي):عوامل كالبدي(فيزيكي):عوامل كالبدي(فيزيكي):
  باشند.  رنگ و ساير عوامل فيزيكي ديگر مي –بافت  –مقياس ها –شكل ها و فرم ها  –كه شامل مواردي از قبيل اندازه 

آنچه ما در مطالعه حس مكان به دنبال آن هستيم در معماري بومي هر منطقه ديده مي شود از آنجا كه معماري بومي معماري 

متعلق به يك مكان و زمان خاص نيست پس در هر زماني مي تواند باتوجه مكان و درك مردم همان منطقه از طريق وابستگي 

  ا با توجه به خصوصيات ذكر شده در فرد بومي ايجاد كند. و تعلق به مكان ويژگي حس مكان ر

  حس مكان در معماري بومي 

ازآنجا كه نيازهاي مردم به طور روزانه تغيير مي كند و معماري بومي نيز يكي از راه حل هايي است كه مطابق با شرايط مكان 

ادراك ذهني مردم از محيط خود است كه « معناي اقليم و.... به طراحي مي پردازد و هم چنين حس مكان نيز به  –زمان  –

شخص در ارتباط دروني با محيط قرار مي دهد اين حس عاملي است كه موجب تبديل يك فضا به مكاني با خصوصيات حسي 

  از فضاها بايد مسائل و نيازهاي انسان را پاسخگو باشند.  .)12، 1392( سجاد زاده و ديگران ، »و رفتاري ويژه مي گردد

ز آنجا كه بناهاي بومي برخاسته از بطن وجود انسان بومي است و با فرهنگ و زندگي هر روز وي در ارتباط مستقيم است ا

  چنان احساس ارامش و اسايشي را براي او فراهم مي كند كه وصف ناشدني است. 

شوند دسته اول كه فعاليتها را در متغييرهاي حس مكان در فضاهايي كه اينگونه طراحي شده اند به دو دسته تقسيم بندي مي 

بر مي گيرد رضايت و راحتي مردم و هم چنين تعامالت اجتماعي را شامل مي شود و دسته دوم معاني هستند كه شامل هويت 

  و زيبايي اند. 

د درك فضاي معماري مديون ديدن و حركت است ديدن و حركت با ايجاد حس فضايي، احساسات گوناگوني را در انسان بوجو

اگر ما خواستار زندگي همساز با محيط  خود هستيم بايد آنچه كه نياكان ما در پس سال ها تجربه با «مي اورند به تعبير ادوارد 
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طراحي اقليمي و حس مكان به دست آورده اند انتخاب كنيم در غير اينصورت بخش عظيمي از كيفيات پايدار بدست آمده از 

  .» دتجارت بشري را از دست خواهيم دا

رابطه انسان و مكان تعاملي است ، يعني مردم چيزهاي مثبت يا منفي را « با توجه به تعريف حس مكان از ديدگاه فريتر استيل

» به محيط مي دهند و سپس از آن مي گيرند بنابراين چگونگي فعاليتهاي مردم در كيفيت تاثير محيط بر آنها   اثر گذار است 

كه با توجه به هدف معماري بومي كه به نوعي ايجاد آرامش و آسايش براي مصرف كننده است و  مي توان اين نتيجه را گرفت

مكان در افراد مختلف حس هاي متفاوتي ايجاد مي كنند و نقش شخصيت و تجارب گذشته افراد نيز در دريافت « از آنجا كه

  .)1996( ادوارد ، » اين حس موثر است 

ان و مكان ارتباط برقرار كرده و وحدت بوجود مي آورد با توجه به اينكه حس مكان به حس مكان عاملي است كه ميان انس

طور طبيعي در طول زمان تغيير مي كند سپس معماري بومي كه تشكيل شده از هويت و شخصيت بوم وبومي ها در طول 

  زمان تغيير كرده و در راستاي يكديگر در جهت تكميل همديگر گام بر مي دارند .

حس مكان شامل درك چگونگي ايجاد دلبستگي در مردم نسبت به مكان است و اينكه چگونه آنها خود را در بخشي از  ايجاد

محيط فيزيكي و اجتماعي خود احساس كنند. ... به باور برخي حس مكان بر ميزان اهميتي كه افرادگروههاي اجتماعي براي 

  . )9، 1393( احدي وديگران ، »ت حفظ و مراقبت از محيط خاص قائلند ، تاثير گذار اس

احترام به ارزشهاي انساني و انسان محور بودن  طراحي جزئي الينفك از معماري بومي ايران است به طوريكه هر گاه سخني از 

معماري بومي بر زبان اورده مي شود نوعي حس تعلق محيط و از محيط بودن در ذهن نقش مي بندد. يك بناي بومي قبل از 

كردار و.... است كه راه و رسم زندگي مردمان  -عرف مسائل فني ساختمان باشد در برگيرنده يك سلسله روشهاي تفكراينكه م

هم عصر خود را بيان مي كند معماري بومي در شهرها و مناطق مختلف قبل از آنكه شكل كالبدي خود را به نمايش بگذارند 

راين شديدترين تعلقات رانسبت به زمان هم عصر خويش داراست . اين آداب خاص زمان خودش است . بناب–نماينده تفكرات 

تعلق در شكل گيري بنا انعكاس يافته و وابستگي به مكان براي انسان را بوجود مي آورد بطوريكه فرد در بناهاي شكل گرفته 

يگر مناطق نيز بنا با توجه به در ديگر مناطق به دليل نا همگون بودن ذهنيات و تفكراتش احساس راحتي نكرده حتي اگر در د

  متمايز مي كند. بوم منطقه ساخته شده باشند پس حس مكان عاملي است كه بناهاي بومي هر منطقه را از يكديگر

 

 نتيجه گيري :نتيجه گيري :نتيجه گيري :نتيجه گيري :
ازآنجا كه معماري بومي يك معماري تا حد زياد انسان مدارانه است و انسان را به عنوان يكي از اصول اصلي خويش مد نظر 

  ميدهد براي آرامش و آسايش انسان مي كوشد و از تمامي امكانات خود براي رسيدن به اين مهم بهره مي گيرد.  قرار

با توجه به عناصر معماري بومي و معاني حس مكان مي توان ارتباط تنگاتنگ آن را مشاهده كرد استفاده از جزئياتي كه هر 

ايد از نامحسوس ترين عوامل تاثير گذار بر روي ايجاد حس تعلق به چند كوچك در جهت ارج نهادن به انسان و انسانيت ش

  مكان باشد. 

همانگونه كه معماري بومي درصدد ارتقا سطح كيفي فضاها است مي توان گفت يكي از عوامل حس مكان و داشتن احساس 

و سودمندي آن بدون در نظر  تعلق از عوامل تعيين كننده در ارتقا سطح كيفي فضا است به طوري كه احساس رضايت از فضا

گرفتن حس تعلق نا ممكن است معماري بومي با استفاده از عوامل كالبدي و ادراكي انسان را متعلق به فضاي زيستي اش 

  كرده است . 

بي توجهي به چنين ارزشهايي و توجه بيشتر به فرهنگ بيگانه سبب كمرنگ شدن اين معماري و ارزشهايش شده است از آنجا 

ن حس حاصل ارتباط دروني انسان ، تصورات ذهني او ويژگي هاي محيطي است بنابراين مي توان گفت طراح همسو با كه اي

ذهن مصرف كننده است و به بيراهه هايي كه منجر به عدم بازشناسي فضا وكالبد براي مخاطبانش شود نميرود كه اين نيز 
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در اين مقاله بيشتر هدف تاكيد بر اهميت حس مكان در معماري  يكي از مولفه هاي معماري بومي در طراحي بنا مي باشد

 بومي بوده است كه با توجه به زمان و تعداد صفحات محدود مطالب بسياري بيان نگرديده است .
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