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چکیده
گســترش ابعــاد مختلــف شهرنشــینی در ســالهای اخیــر و رواج یافتن 
اقدامــات شهرســازی جدیــد، بافت هــای شــهري را نیــز تحــت تاثیــر 
خــود قــرار داده اســت، بطوریکــه امــروزه، محــدوده هــای وســیعی 
ــد  ــق جدی ــق و مناط ــوص مناط ــی الخص ــور و عل ــهرهای کش از ش
ــه  ــده ای از جمل ــالت پیچی ــا معض ــهرها، ب ــه در ش ــورت گرفت ص
بحــران حــس تعلــق مکانــی و هویــت شــهری رو بــه رو هســتند و 
رونــد افــت منزلــت مکانــی- اجتماعــی آنهــا رو بــه افزایــش اســت. 
ــش  ــی چال ــم و حت ــی مه ــهری موضوع ــیمای ش ــر و س ــذا، منظ ل
 برانگیــز در میــان صاحبنظــران طراحــی شــهری، معمــاری و طراحــی 
محیطــی اســت، بــه گونــه ای کــه نبــود ادبیــات واحــد در ایــن میــان 
حتــی بــه ســوء برداشــت هایی نیــز انجامیــده اســت. از طــرف دیگــر، 
ــا آن  ــط ب ــات مرتب ــکان و موضوع ــه م ــوط ب ــات مرب ــب مطالع اغل
ــوم  ــی ادراک و عل ــه روانشناس ــه در حیط ــکان ک ــس م ــه ح از جمل
تربیتــی مــورد مداقــه قــرار گرفتــه، در شهرســازی بــه خــودی خــود 
ــا  ــز اســت کــه ب ــن وظیفــه طــراح و برنامه ری ــد و ای کفایــت نمی کن
بهــره بــرداری از ایــن علــوم اقــدام بــه خلــق حــس مــکان نمایــد و 
مــی بایســت آنــرا چنــان طراحــی کنــد کــه بــرای مــردم قابــل درک 
باشــد و بــا خلــق فضاهــای عمومــی بــا کیفیــت و مطلــوب در میــان 
ــرای شــکل گیری رویدادهــای  ــه ای ب تراکــم ســاخت و ســازها، پهن
ــه  ــوان القــاء حــس مــکان ب ــی کــه ت ــا ســازند؛ فضاهای جمعــی مهی
شــهروندان را دارنــد. در ایــن مقالــه بــه اصــول و معیارهــاي طراحــي 
منظــر در راســتاي برانگیــزش حــس مــکان اشــاره شــده و در پایــان 
اصــول ادراکــي و زمینــه اي در طراحــي منظــر شــهري بــراي ارتقــا 
حــس مــکان و تعلــق بــه مــکان بــه اختصــار تدویــن و ارائــه شــده 

اســت.

واژگان کلیــدي: طراحــي منظــر، مــکان، حــس مــکان، حــس تعلــق 
بــه مــکان، اصــول و معیارهــاي طراحــي

Developing the principles and standards of urban 
landscape design for its effectiveness of sense of 
belonging to location 

Abstract

the development of different urban dimensions in 
recent years and the prevalence of new urban devel-
opment has also affected urban tissues, and today, 
the urban areas, especially the regions and regions in 
particular, face complex problems such as the sense 
of spatial belonging and urban identity, and their 
socio - spatial status decline is increasing. Therefore, 
urban landscape and aspect is an important and even 
challenging issue among urban planning pundits, ar-
chitecture and environmental design, in a way that 
the lack of single literature has even led to. on the 
other hand, most studies concerning the location 
and issues related to it, including the sense of place 
in the field of cognitive psychology and education, 
is not sufficient in urban planning, and it must be 
designed to make sense for the people and create a 
region for the shape of mass events by creating pub-
lic spaces with the quality and optimal conditions 
among construction density. In this paper, we refer 
to the principles and criteria of landscape design in 
order to update the sense of location, and at the end 
of conceptual and contextual principles in designing 
the urban landscape to enhance the sense of place and 
belonging to place.

Key words: landscape design, location, sense of 
place, sense of belonging to location, principles and 
design criteria 
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است. کنزن )1960(، ولف )1965( و مودون )1986( 
شهر  ریخت شناسی  و  شناسی  گونه  پیرامون  مطالعاتی 
عینی  به صورت  صرفًا  تحقیق  کانون  که  دادند  صورت 
کالبد  و  بررسی شکل  به  پژوهشی  رویکردی  با  و  بوده 
در   .)Cuthbert,2006:252�255( پرداختند  شهر  فضایی 
بررسي هاي  و  شهري  منظر  با  مرتبط  تحقیقات  ادامه 
زیادی  افراد  گرچه   .1 شود:  مي  اشاره  آن  به  مربوط 
)گیبرد   کرده اند  صحبت  معاصر  شهری  منظر  درباره 
1953، ورسکت  1969، توگنات و رابرتسون  1987( 
اما منظر شهری و تحلیل آن بیشتر  در مطالعه گوردون 
 .2  .)Carmona et al, 2003( می شود  شناخته  کالن 
 مطالعات منظر خیابان آلبرتا )شهر پورتلند، ایالت ارگان
تحقیق  این  نهایت  در  آمریکا(:  متحده  ایاالت   
به  توجه  با  خیابان  شرایط  ارتقاء  جهت  توصیه هایی 
اولویت های جامعه ارائه نمود. این پیشنهادات عالوه بر 
موارد کالبدی، شامل توصیه هایی به لحاظ ارتقاء هویت 
است:  زیر  موارد  شامل  که  می شد  نیز  خیابان  فرهنگی 
کیفیت های  و  ایمنی  لحاظ  به  پیاده راه ها  وضعیت  بهبود 
درنظرگرفتن  ـ  سواره  ترافیک  آرام سازی  ـ  بصری 
ـ  مناسب  دسترسی  با  پارکینگ  عنوان  به  محل هایی 
استفاده  ـ  خیابان  در  فرهنگی  هویت  تقویت  و  بازتاب 
توسعه های  کنترل  عناصرـ  در  رنگ  و  هنر  ترکیب  از 
ویژه  و  تزئینی  روشنایی  سیستم  از  استفاده  جدیدـ 
و  امنیت  حس  افزایش  جهت  تقاطع ها  در  )مخصوصا 
از پوشش گیاهی  استفاده  به خلق حس هویت(ـ  کمک 
جدید  شهری  مبلمان  از  استفاده  مناسب ـ  درختان  و 
نیمکت،  دوچرخه،  قفسه های  ایستگاه ها،  قبیل  )از 
زباله( و همین طور دستورالعمل هایی جهت محل  سطل 
 .3 .)Katz & others ,2000( استقرار و ابعاد و اندازه آن ها
 مطالعات و طراحی منظر خیابان احمدآباد )مشهد، ایران(
شهری  خیابان  این  برای  شده  گرفته  نظر  در  اهداف   :  

بصری  کیفیت های  ارتقای  می باشد:  زیر  موارد  شامل 
و  حفظ  انسانی(،  و  مصنوعی  طبیعی،  )عناصر  خیابان 
خیابان  سیمای  هویت  و  منظر  بصری  ارتقای شخصیت 
ارتقای  و  حفظ   ،)... و  تناسبات  تداوم،  ریتم،  )زمینه، 
)عابران  عمومی  عرصه  از  مطلوب  دید  کریدورهای 
نشانه ها  جمله  از  مصنوع  عناصر  به  سواره(  و  پیاده 
طول  در  بصری  توالی  ارتقای  آن ها،  حرائم  حفظ  و 
در  بصری  نفوذپذیری  افزایش  خیابان،  در  حرکت 
افزایش  و  زمین  سیمای  کیفیت  ارتقای  عمومی،  حیطه 

مقدمه
کیفیت  بهبود  راستاي  در  شهرسازی  و  معماری  نقش 
زندگي می تواند خلق فضای مؤثر و واجد هویت و حس 
متعددی  پژوهش  های  چراکه  شود؛  گرفته  نظر  در  تعلق 
از  حاکی  محیط  روانشناسی  نیز  و  معماری  زمینه ی  در 
و  ذهنیات  بر  فضای ساخته شده  و  محیط  که  است  آن 
ص   ،1382 )فالحت،  است  اثرگذار  انسان  رفتار های 
آن،  به  دلبستگی«  و  مکان  »حس  دیگر،  سویي  از   .)58
انسان  میان  خاطره ای  مهم  رشته های  از  یکی  عنوان  به 
و مکان از محورهاي مهم در پیدایی و پویایی خاطرات 
و  شهري  بافت هاي  به  ارزش بخشي  جهت  در  جمعی 
است.  تاریخي  فضاهای  بصری  ادراک  کیفیت  تقویت 
نظر  در  با  موضوع  این  ویژه  جایگاه  امروزه؛  لیکن 
ـ  کالبدی  ابعاد  سوی  به  شهری،  توسعه  تمایالت  گرفتن 
مورد  به خوبی  ـ  هویتی جامعه  رشته های  با  تعارض  در 
دوران  در  دیگر،  سویي  از  است.  نگرفته  قرار  کاوش 
شیوه  در  تغییرات  و  انسانی  جوامع  توسعه  با  کنونی 
و  طراحان  معماران،  توجه  مردم  سکونت  و  زندگی 
ساخته شده  های  محیط  و  فضا  کیفیت  به  ریزان  برنامه 
ابزاری  بعنوان  طراحی  نقش  آنها  برای  و  یافته  افزایش 
به  پاسخگویی  و  زندگی  محیط  به  دادن  شکل  برای 
توقعات و نیازهای انسان و ایجاد محیط های با کیفیت 
انسان  ارتباط  نظریات  در  است.  یافته  بیشتری  اهمیت 
از عوامل کالبدی و طراحی  و محیط، محیط پیچیده تر 
بر  محیط عالوه  که  معنا  این  به  می شود،  گرفته  نظر  در 
پیامها، معانی و رمز هایی است  از  عناصر کالبدی، مملو 
دیگر  و  انگیزه ها  توقعات،  نقش ها،  اساس  بر  مردم  که 
می کنند،  درک  و  گشایی  رمز  بازخوانی،  را  آن  عوامل 
در مورد آن به قضاوت می پردازند و سپس حس خاص 
نسبت به آن پیدا می کنند )راپاپورت، 1391(. در دوران 
و  ماشینی  زندگی  و  تکنولوژی  دانستن  ارجح  مدرن، 
کیفیت  شدن  کمرنگ  سبب  عملکرد  به  صرف  توجه 
حسی و معنایی مکان و این امر موجب نزول چشمگیر 
مرور  به  و  انسان ها  زندگی  فضای  معنوی  بعد  کیفیت 
روانی حاصل  و  عارضه های روحی  تشدید  زمان سبب 
از  از مدرنیته گردید. طبق مطالعات و پژوهش هایی که 
اواخر  از  نظریه پردازان  و  محیطی  رفتارشناسان  سوی 
مکان  حس  است،  گرفته  صورت  میالدی  هفتاد  دهه ی 
هویت  شکل گیری  و  مکان  انسان-  رابطه   کیفیت  بر 
امر  این  است.  مؤثر  فرد  هویت  آن  پی  در  و  مکانی 

لزوم بازنگری و توجه معماران، طراحان و  برنامه ریزان 
شهری را به مفهوم مکان و عوامل دخیل در شکل گیری 
 ،1392 بنیادی،  و  )کاشی  می دهد  افزایش  مکان  حس 
شش  بر  زمینه  این  در  »گدس«  همچنین،   .)44 ص 
هیجان،   .4 احساس،   .3 تجربه،   .2 شناسایی،   .1 سطح: 
 .)Gedess,1949( می کند  تاکید  تصور   .6 و  فکر   .5
آنها  در  که  دارد  اشاره  مرحله  سه  به   ،)1991( »شامای« 
یک  به  دلبستگی  مکان،  به  می دهد: تعلق  رخ  مکان  حس 
مکان و تعهد به یک مکان. شامای برای حس مکان، سه 
این  می کند.  تعیین  سطح  هفت  با  را  مذکور  اصلی  مرحله 
سطوح از حس مکان، کاربرد فرآیند حس مکان را نشان 
تعلق،  تا  استقرار  از  آگاهی  و  تفاوتی  بی  از  که  می دهند 
درنهایت  و  مشارکت  اهداف،  با  شدن  یکی  دلبستگی، 
شامل  را  مکان  به  نسبت  عمیق  تعهد  و  فداکاری  حس 
 ،1976 »گاسو«   .)Shamai, 1991,347�358( می شود 
سطوح مختلف آشنایي با مکان را در سه مرحله آشنایي 
آشنایي  و  مکان  با  معمولي  آشنایي  مکان،  با  سطحي 
 .)Gassow,1976( مکان طبقه بندی می کند با  عمیق  بسیار 
شناسان  مردم  شدن  یکی  سطح  سه   )1971( برگر«  »پیتر 
این  می دهند،  قرار  مطالعه  مورد  که  فرهنگ هایی  با  را 
یا  و  تاکیدی  سطح  رفتاری،  سطح  می کند:  بیان  طور 
 ،1971 )برگر،  بومی شدن  یا  شناختی  سطح  و  احساسی 
گونه  پنج   )1992( »هیومن«   .)1389 رلف،  از  به نقل 
حس مکان را معرفی کرده است که عبارت از بی مکانی، 
ناخودآگاه  ریشه داری  نسبی،  مکان  مکان،  با  بیگانگی 
 .)45 ص   ،1391 )مدیری،  داری  عقیدتی  ریشه  و 
حاصل  را  مکان  به  تعلق   حس  »گیفورد«،  و  »اسکانل« 
تعلق  شخصی  بعد   -1 وجهی:  سه  سازماندهی  یک 
مکان،  به  تعلق  روانشناختی  فرآیند  بعد   -2 مکان،  به 
و  پور  )سیاوش  میدانند  مکان  به  تعلق  مکانی  بعد   -3

همکاران، 1393، ص 27(.
به مفهوم حس مکان و احساس تعلق  این مقاله  در 
شده  پرداخته  معماري  و  شهري  فضاهاي  در  مکان  به 
منظر  در  مکان  به  تعلق  حس  برانگیزش  مولفه هاي  و 
شهري مورد استنتاج و بررسي مفهومي قرار گرفته اند.

تحقیق  پیشینه 
نظریه پردازان  و  معماران  مدرن،  معماران  برخالف 
پسامدرن به تعبیر حس مکان بسیار توجه دارند، چراکه 
بنا می باید ویژگی های محیطی  معتقدند در ساختِن یک 
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- و به عبارتی حس و روح مکان - آن را دریافت و در 
اندیشمندان  این پس  از  کالبد معماری منعکس ساخت. 
و  مکان  تعریف  دنبال  به  بسیاری  نظریه پردازان  و 
پرداختند  نه صرفًا فضا-  و  آن -  شناخت خصیصه های 
حداقل  به  را  معماری  کیفی  خلل  وسیله  بدین  تا 
اهم  یابند.  دست  کیفیت  با  محیط هایی  به  و  رسانده 
رویکردهای مطرح شده در مقوله ی حس مکان عبارتند 
و  کالبدی  محیط  اثباتی.  و  انتقادی  پدیدارشناسانه،  از 
از مسائلی است  بر زندگی روزمره ی مردم  آن  تأثیرات 
از  بسیاری  متحصصین  طرف  از  اخیر  دهه های  در  که 
جمله »دیوید کانتر«، »فریتز استیل« و »دیوید سالوسن« 
و  )فروزنده  است  گرفته  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد 
و  مکان  حس  با  رابطه  در   .)28 ص   ،1390 مطلبی، 
صورت  متعددی  پژوهشهای  آن  به  خاطر  تعلق  حس 
 .1 می شود:  اشاره  آنها  از  بخشی  به  اینجا  در  که  گرفته 
حس  مفهوم  بررسی  به  مقاله ای  در   )1385( فالحت 
عوامل  تاثیر  و  پرداخته  آن  شکل دهنده  عوامل  و  مکان 
افراد  احساس  بر  استفاده کنندگان  شناختی  و  کالبدی 
 ،1385 )فالحت،  می کند  بررسی  را  فضا  به  نسبت 
2. در دهه های هفتاد و هشتاد میالدی   .)66-57 صص 
پایه  بر  مکان  مفهوم  مورد  در  پژوهشهایی  و  مطالعات 
آن  اساس  بر  که  گرفت  صورت  محیط  با  مردم  رابطه 
اثبات گرایانه را  رفتارشناسان محیطی صرفًا راهبردهای 
به عینیات  به ذهنیات و هم  بلکه هم  بندند  به کار نمی 
دنبال  به  خود  مطالعات  در  آنکه  ضمن  کرده،  توجه 
مکان  و  انسان  مابین  ادراکی  نیز  و  احساسی  های  جنبه 
همچون  پژوهشگرانی   .)Moudon, 2003:373( هستند 
 )1986( آکمن  و   )1985( مور   ،)1977( راپاپورت 
پژوهشی میدانی در رابطه با مطالعات رفتاری- محیطی 
انجام دادند. کانون این تحقیق ذهنی و عینی بود و نشان 
می دهد که مردم چگونه محیط ساخته شده را مشاهده و 
استفاده می کنند و این دو چگونه بر هم تاثیر می گذارند. 
رلف )1976(، نوربرگ شولتز )1983( و وایت )1988( 
و  میدانی  رویکرد  با  مکان  مفهوم  پیرامون  مطالعاتی 
چگونه  مردم  که  دادند  نشان  و  داده  صورت  پژوهشی 
می کنند.  استفاده  و  احساس  مشاهده،  را  اطراف  محیط 
طبیعت  اکولوژی-  پیرامون  مطالعاتی  در  همینطور 
صورت   )1984( هوگ  و   )1971( مک هارگ  توسط 
به  عینی  ذهنی-  رویکردی  با  آن  اساس  بر  که  گرفت 
شده  پرداخته  شده  ساخته  محیطی  و  طبیعی  فرایندهای 

است. کنزن )1960(، ولف )1965( و مودون )1986( 
شهر  ریخت شناسی  و  شناسی  گونه  پیرامون  مطالعاتی 
عینی  به صورت  صرفًا  تحقیق  کانون  که  دادند  صورت 
کالبد  و  بررسی شکل  به  پژوهشی  رویکردی  با  و  بوده 
در   .)Cuthbert,2006:252�255( پرداختند  شهر  فضایی 
بررسي هاي  و  شهري  منظر  با  مرتبط  تحقیقات  ادامه 
زیادی  افراد  گرچه   .1 شود:  مي  اشاره  آن  به  مربوط 
)گیبرد   کرده اند  صحبت  معاصر  شهری  منظر  درباره 
1953، ورسکت  1969، توگنات و رابرتسون  1987( 
اما منظر شهری و تحلیل آن بیشتر  در مطالعه گوردون 
 .2  .)Carmona et al, 2003( می شود  شناخته  کالن 
 مطالعات منظر خیابان آلبرتا )شهر پورتلند، ایالت ارگان
تحقیق  این  نهایت  در  آمریکا(:  متحده  ایاالت   
به  توجه  با  خیابان  شرایط  ارتقاء  جهت  توصیه هایی 
اولویت های جامعه ارائه نمود. این پیشنهادات عالوه بر 
موارد کالبدی، شامل توصیه هایی به لحاظ ارتقاء هویت 
است:  زیر  موارد  شامل  که  می شد  نیز  خیابان  فرهنگی 
کیفیت های  و  ایمنی  لحاظ  به  پیاده راه ها  وضعیت  بهبود 
درنظرگرفتن  ـ  سواره  ترافیک  آرام سازی  ـ  بصری 
ـ  مناسب  دسترسی  با  پارکینگ  عنوان  به  محل هایی 
استفاده  ـ  خیابان  در  فرهنگی  هویت  تقویت  و  بازتاب 
توسعه های  کنترل  عناصرـ  در  رنگ  و  هنر  ترکیب  از 
ویژه  و  تزئینی  روشنایی  سیستم  از  استفاده  جدیدـ 
و  امنیت  حس  افزایش  جهت  تقاطع ها  در  )مخصوصا 
از پوشش گیاهی  استفاده  به خلق حس هویت(ـ  کمک 
جدید  شهری  مبلمان  از  استفاده  مناسب ـ  درختان  و 
نیمکت،  دوچرخه،  قفسه های  ایستگاه ها،  قبیل  )از 
زباله( و همین طور دستورالعمل هایی جهت محل  سطل 
 .3 .)Katz & others ,2000( استقرار و ابعاد و اندازه آن ها
 مطالعات و طراحی منظر خیابان احمدآباد )مشهد، ایران(
شهری  خیابان  این  برای  شده  گرفته  نظر  در  اهداف   :  

بصری  کیفیت های  ارتقای  می باشد:  زیر  موارد  شامل 
و  حفظ  انسانی(،  و  مصنوعی  طبیعی،  )عناصر  خیابان 
خیابان  سیمای  هویت  و  منظر  بصری  ارتقای شخصیت 
ارتقای  و  حفظ   ،)... و  تناسبات  تداوم،  ریتم،  )زمینه، 
)عابران  عمومی  عرصه  از  مطلوب  دید  کریدورهای 
نشانه ها  جمله  از  مصنوع  عناصر  به  سواره(  و  پیاده 
طول  در  بصری  توالی  ارتقای  آن ها،  حرائم  حفظ  و 
در  بصری  نفوذپذیری  افزایش  خیابان،  در  حرکت 
افزایش  و  زمین  سیمای  کیفیت  ارتقای  عمومی،  حیطه 
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برای حضور مردم، تشکیل عرصه های  مطلوبیت فضاها 
تعریف  بصری،  کیفیت های  از  برخوردار  عمومی 
دروازه های بصری برای تقویت حس ورود به خیابان.

در ادامه در ابتدا به مفهوم مکان و مولفه هاي وابسته 
تبیین  انتها  در  و  منظر  مفهوم  سپس  و  آن  با  پیوسته  و 
معیارهاي طراحي منظر در راستاي ارتقاء حس مکان و 

میشود. پرداخته  مکان  به  تعلق 

مباني نظري تحقیق
مکان

فیزیکی  و  اجتماعی  الیه های  برگیرنده  در  مکان 
مفاهیم  ادراک،  های  الیه  حس تعلق،  اما  است،  محیط 
شکل  و  فعالیتها  می دهد.  شرح  را  مکان  تجربیات  و 
افراد  وابستگی  حس  بر  مکان  در  موجود  کالبدی 
و  فرهنگی  ارتباطات  دیگر  سوی  از  می گذارد،  تاثیر 
وابستگی  بر  نیز  مفاهیم شخصی  و  خاطرات  اجتماعی، 
و احساس تعلق به مکان موثر است. تعلق مکانی رابطه 
به  مکان  حس  است.  محیط  و  انسان  بین  پیوندی  هم 
کم  احساسات  و  محیط  از  مردم  ذهنی  ادراک  معنای 
شخص  که  است  خود  محیط  از  آنها  آگاهانه  بیش  و 
به طوری  می دهد  قرار  محیط  با  درونی  ارتباطی  در  را 
پیوند  محیط  معنایی  زمینه  با  فرد  احساس  و  فهم  که 
 Altman @ Low,1992:( می گردد  یکپارچه  و  خورده 
12�1(. رلف بر این عقیده است که فهم مکان می تواند 

خلق  و  موجود  مکانهای  نگهداری  و  احیا  به  منجر 
که  مکان  از  جامعی  فهم  بدون  گردد.  جدید  مکانهای 
می توان  مشکل  است،  انسانی  مشخصات  برگیرنده  در 
Sow�(  علت ویژه بودن بعضی از مکانها را توضیح داد

.) & Seamon ers, 2016

طراحی فضا وابسته است به شناخت ما از مکان و 
گر  بیان  مکان  حس  می شود.  نامیده  مکان  حس  آنچه 
فراتر  در فضا چیزی  هنگام حضور  مردم  که  است  این 
به  را درک می کنند و می توانند  کالبدی  از خصوصیات 
 .)70 ص   ،1387 )مدیری،  یابند  دست  مکان«1  »روح 
»مکان خود به معناي جایي براي جاري شدن رویدادها 
 ،387 )حبیبي،  است«  کردن  زندگي  منظور  به  وقایع  و 
بلکه  نیست،  یک جا  صرفًا  »مکان  بنابراین  40(؛  ص 
مي سازد،  خاص  را  مکان  آنچه  است.  خاص  جایي 
و  پیوندد  مي  وقوع  به  آن  در  که  است  رویدادهایي 
 ،1391 )پرتوي،  است«  بشري  ارزش هاي  با  آن  امتزاج 
ص 3(. طبق تعریف فرهنگ لغت جغرافیای آکسفورد، 
اشاره  زمین  سطح  در  خاص  نقطه ای  به  مکان  واژه ی 
که  است  موقعیتی  برای  شناسایی  قابل  محلی  که  دارد 
رشد  و  شکل گیری  بستر  آن،  در  انسانی  ارزش های 
یافته است )پورمند و دیگران، 1389، ص 82(. عالوه 
بر تعاریف فیزیکی، مکان دارای بار معنایی و محتوایی 
است. چنانچه سرمست و  متوسلی )1389، ص 135( 
انسان  مکان را عنصر اصلی هویت ساکنان آن می دانند 

Burgers,1999:3 :جدول 1. پیوند بین انسان و مکان در زمینه های ارتباط با مکان؛ مأخذ

فرآیندنوع پیوندرابطه با مکان

تاریخی و بیوگرافی
خانوادگی

متولد شدن و زندگی کردن در یک مکان، مکان را به مشخصه ای از تاریخچه شخصی 
فرد تبدیل می کند، با مرور زمان گسترش می یابد.

حس تعلق، به جای این که ایجاد شود، به سادگی احساس می شود توصیف آن دشوار هیجانی، ناملموسروحی، روانی
و اغلب غیر منتظره است.

زندگی بر اساس رهنمودهای اخالیف که می تواند مذهبیو  غیر مذهبی باشدف در اخالقی و وجدانیایدئولوژیکی
مورد مسئولیت انسان نسبت به مکان

کسب اطالعات در مورد یک مکان از طریق داستان ها، شامل اسطوره ها، شجره نامه افسانه ایروایی
های خانوادگی، شرح وقایع سیاسی و افسانه ای

شناختی )براساس انطباقی
انتخاب و 
مطلوبیت(

انتخاب یک مکان بر مبنای لیستی از ویژگی های مطلوب ترجیحات در مورد سبک 
زندگی، مقایسه مکان های واقعی با مکان ایده آل

محدود شدن به واسطه وجود انتخاب و وابستگی به شخص دیگر یا فرصت اقتصادیمادیوابسته
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شود  نائل  خود  شناخت  به  می تواند  مکان  شناخت  با 
مراکز  مکانها  رلف  براي   .)39 ص   ،1387 )حبیبی، 
از تجربیات شخصي شکل مي  اند که  از محیط  معنایي 
همراه  یا  و  مستقاًل  افراد  معنا،  و  فضا  ادغام  با  گیرند. 
مي کنند  تبدیل  مکان  به  را  فضا  اجتماعات،  یا  گروه 
این  بر  189(. شولتس  1388، ص  )کارمونا و دیگران، 
به  بیش  و  کم  دهد  مي  رخ  که  اقداماتي  که  است  باور 
نیاز  چارچوب هاي فضایي تعریف شده براي رخ دادن 

دارد )به نقل از پرتوي، 1392، ص 90(. 

هویت 
»هویت« در ریشه التین به معنای تشابه و تداوم است. 
و  هستی  تشّخص،  معنای  به  کالن  نگرش  در  هویت 
وجود و آنچه موجب شناسایی شخصی باشد ]همچون 
هر  ویژگی های  بیانگر  و  است  کیفیت[  یا  شخصیت 
این مورد  »صدرالمتألهین« در  یا پدیده ای می باشد.  فرد 
نحوه  از  است  عبارت  موجودی  هر  »هویت  است:  معتقد 
متشان  است که  واحده  انسان هـویت  در  و  او   خاص وجود 
که  هست  مشخصاتی  را  انسان ها  می شود.  مختلف  شئون  به 
عمر  آخر  تا  و  متمایزند  دیگری  از  هریک  آن ها  واسطة  به 
وحدت شخصیت در آن ها باقی است و به آن هویت گویند« 
نظر  نقطه  از  است  بدیهی   .)57 ص   ،1384 )حجت، 
مثاًل  قلمداد می شود.  تاریخ  مترادف  واژه شناسی هویت 
به  سخن  بی هویت  بافتی  یا  بی هویت  شهری  از  وقتی 
را  از گذشته  نشانه ای  که  است  آن  منظور  می آید،  میان 
با  رابطه ای  گونه  هیچ  به عبارتی  یا  و  ندارد  خویش  در 
گذشته از آن برداشت نمی شود )نقی زاده، 1379، ص 

 .)40

مکان معماری 
پدیدارشناسی،  رویکرد  با  نوشته هایش  در  شولتز 
)مدیری،  می نماید  توصیف  مکان  هنر  را  معماری 
و  اشیاء  از  که  است  کلیتی  مکان،   .)72 ص   ،1387
ماده،  مصالح،  دارای  و  شده  ساخته  واقعی  چیزهای 
با  عناصر  این  مجموعه ی  است.  رنگ  و  بافت  شکل، 
تعریف می کنند )سرمست  را  کاراکتر محیطی مکان  هم 
برای  زمینه ای  مکان   .)135 ص   ،1389 توسلی،  و 
و  بوده  شناختی  هویت  دارای  عمومًا  و  فعالیت هاست 
در برگیرنده ی عوامل اجتماعی متنوع و دارای تاریخی 
است که گذشته، حال و آینده را به هم پیوند می دهند 

)پرتوی، 1382، ص 42(. 

مکان هویت 
توسط  بار  اولین  مکانی  هویت  روانشناختی  مفهوم   
درک  مکان،  هویت  شد.  مطرح  پروشانسکی«  »هارولد 
کالبدی  محیط  با  ارتباط  در  خود  هویت  از  افراد 
طور  به   .)Proshansky, 1978( است  شده  تعریف 
خوداگاه  های  ایده  الگوی  واسطه  به  مولفه  این  کلی 
و  اهداف  ارزشها،  احساسات،  باورها،  ناخوداگاه،  و 
است.   گرفته  شکل  محیط  با  مرتبط  رفتاری  تمایالت 
و  مردم  بین  پیچیده  عاطفی  ارتباط  مکان،  به  دلبستگی 
است.  قضاوت  و  اولویت  شناخت،  از  فراتر  که  مکان 
دارد  معانی  غنای  به  اشاره  همچنین  مکان  به  دلبستگی 
 Lindsay,( است  مراجعه  تدارم  و  آشنایی  از  متاثر  که 
مکان،  به  وابستگی  سوم،  مولفه   .)Gifford,2014,21

وابسته به ادراک افراد است )چه مثبت چه منفی(. این 
فعالیت  اساس  بر  مکان  فرد-  ارتباطات  به  اشاره  مولفه 
از  بعد  مکان  به  وابستگی  اغلب  دارد.  مشخص  های 
دستیابی  در  اماکن  موفقیت  میزان  درباره  افراد  ارزیابی 
به وجود می آید.  استفاده کنندگان  اهداف مورد نظر  به 
به کار  مکان  با  ارتباط  در  که  زمانی  »هویت«،  مفهوم 
است  مکان  از  مشخصه هایی  معنای  به  می شود،  گرفته 
که باعث تمایز از دیگر مکان ها و تداوم در طول زمان 
مکان  هویت  »لینچ«،  مطالعات  پایه  بر  »رلف«  است، 
شنـاخت  پایه  که  می داند  مکـانی  تمایز  یا  تشخص  را 
 .)Relph,1976:45( باشد  متمایز  کـل  عنوان یک  به  آن 
و  تویگر  گفته های  به  می توان  جمله  این  تفسیر  در 
معتقدند:  که  برد  پی  مکان  هویت  با  ارتباط  در  اوزل 
به  فرد،  به  بخشیدن  شخصیت  برای  وسیله ای  مکان 
و  نفس  به  اعتماد  ایجاد  و  تداوم  حس  تأمین  منظور 
یک  هویت  فلدمن  اظهارات  به  بنا  است.  خود  به  اتکا 
از  ناآگاهانه  و  آگاهانه  الگوهایی  از  عبارتست  محل 
و  باورها  ارزش ها،  نگرش ها،  اعتقادات،  احساسات، 
با هویت یک محل  را  فرد  هویت  رفتاری که  تمایالت 
ارتباطات  برقراری  برای  تمایالتی  و  می سازد  مرتبط 

 .)Feldman,1990:183( ایجاد می کند  با مکان  آتی 
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مکان  حس 
تجربیاتی  مردم  که  معناست  بدین  مکان  اصطالح حس 
حواس  طریق  از  که  مکان،  کالبدی  خصوصیات  فرای 
پنجگانه قابل حصول است، داشته باشند و نوعی حس 
به  1994؛  )جکسون،  کنند  پیدا  مکان  روح  به  تعلق 
در  »حس«  واژه   .)187 ص   ،1388 کرمونا،  از  نقل 
نخست  دارد:  اصلی  معنای  سه  آکسفورد  لغت  فرهنگ 
یکی از حواس پنج گانه، دوم احساس، عاطفه و محبت 
به  نسبت  شیء  معنای  ادراک  از  بعد  که  قضاوتی  یعنی 
می تواند خوب،  که  می آید  وجود  به  فرد  در  شیء  خود 
یک  درباره  قضاوت  در  توانایی  باشد، سوم  بد  یا  جذاب 
تام  شناخت  معنای  به  حس  درنهایت  انتزاعی.  موضوع 
در  حس  واژه  اما  است.  انسان  توسط  شیء  کلی یک  یا 
محبت،  عاطفه،  مفهوم  به  بیشتر  مکان  حس  اصطالح 
ایجاد  در  آن  توانایی  یا  مکان  کلی  تجربه  و  قضاوت 
 ،1385 )فالحت،  است  افراد  در  تعلق  یا  خاص  حس 

ادراک  معنای  به  مکان  حس  شولتز  نظر  از   .)60 ص 
آگاهانه  بیش  و  کم  احساسات  و  محیط  از  مردم  ذهنی 
درونی  ارتباطی  در  را  که شخص  است  محیط خود  از 
احساس  و  فهم  که  طوری  به  می دهد  قرار  محیط  با 
پارچه  یک  و  خورده  پیوند  محیط  معنایی  زمینه  با  فرد 
یک  تبدیل  موجب  که  است  عاملی  این حس  می شود. 
ویژه  رفتاری  و  حسی  خصوصیات  با  مکانی  به  فضا 
عالوه  بر  مکان  حس  می گردد.  خاص  افرادی  برای 
می شود  محیط  یک  از  راحتی  احساس  موجب  اینکه 
اجتماعی  روابط  مردم،  نظر  مورد  فرهنگی  مفاهیم  از 
فرهنگی جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده و 
باعث یادآوری تجارب گذشته و دست یابی به هویت 
»لینچ«   .)Norberg�Schulz, 1975( می شود  افراد  برای 
و  می کند  تعریف  هویت  مفهوم  معادل  را  مکان  معنای 
معتقد است که هویت یعنی حدی که شخص می تواند 
مکان ها  سایر  از  متمایز  مکانی  عنوان  به  را  مکان  یک 
شخصیتی  که  به طوری  نماید،  بازشناسی  یا  و  شناخته 

نمودار 1. تداوم خاطره جمعي در مکان و معماري شهري؛ ماخذ: عباسي و دیگران، 1394، ص 163.
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دارا  را  به خود  مخصوص  حداقل  و  بی نظیر  مشخص، 
باشد )Lynch, 1984(. مفهوم حس مکان در مقیاس های 
گوناگونی مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد؛ از سطح 
خانه شروع شده و به مقیا سهایی بزرگتر در حد محله 
اشاره  امر  این  به  میان می توان  این  در  منتهی می گردد. 
بخشهای  مهمترین  جمله  از  شهری  فضاهای  که  نمود 
آنها  به  نسبت  شهروندان  مکان  وجود حس  که  شهرند 
ارزیابی  معیارهای  ارزشمندترین  و  مهمترین  جمله  از 
بر   .)2016 )میرغالمی،  می رود  شمار  به  فضاها  این 
بین  رابطه  میتوان   ،)1385( فالحت  مطالعات  اساس 
ذیل  نمودار  در  را  آن  بر  موثر  عوامل  و  مکان  حس 

نمود. مالحظه 
فکری  حوزه های  در  اساسی  رویکرد  دو   
مکان  تعریف حس  در  »روان شناسی«  و  »پدیدارشناسی«1 

1. پدیدارشناسی یا رویدادشناسی )phenomenology( در اصطالح 
ادموند  توسط  بار  اولین  که  است  مکتبی  شناسی  معرفت  و  فلسفه 

وجود دارد. در رویکرد اول که همان نگاه  پدیدارشناختی 
غیرمادی  ویژگــی های  معنـای  به  مکـان  حـس  است، 
تعریف  مکـــان  روح  به  نزدیـک  مفهـومـی  با  و  مکـان 
ادوارد  توآن،  یی فو  شولتز،  نوربرگ  »کریستیان  می شود. 
رلف، آن باتیمر،کنت فرامپتون، کریستوفر الکساندر و دیوید 
سیمون« از جمله نظریه پردازانی هستند که به مکان از جنبه 
پدیدارشناختی می نگرند. شولتز مکان را فضایی درک شده 
و عجین شده  با خاطره ها وتجربه ها و حاالت روحی در 
انسان تعریف می کند. از نظر وی »مکان محلی برای باشیدن 
مهمترین  از  را  شناسایی  و  جهت یابی  او  است«.  انسان ها 
که  زمانی  است  معتقد  و  مکان می داند  مؤلفه های ویژگی 
هر دو به خوبی در مکان تحقق یابند، انسان به حس مکان 

نایل می شود )شولتز، 1388، ص 14(. 

هوسرل آلمانی در قرن بیستم پایه گذاری شد و این واژه در معماری 
مکان  روح  شناخت  و  مکان  غیرمادی  ویژگی های  بررسی  معنی  به 

می باشد. 

نمودار 2. رابطه حس مکان و عوامل موثر بر آن: فعالیتها، معانی، ویژگیهای کالبدی، ماخذ: فالحت، 1385، ص 63

معیار سنجشمولفه های شکل دهندهعناصر خاطره ساز در مکان

نشانه های طبیعی، عناصر طبیعی موثر در شکل بافت، دیدهای بستر طبیعیکالبد مکان
ویژه، شرایط اقلیمی

منظر شهری، بافت، عناصر نشانه ای، نقاط مکث و تاکیدبستر انسان ساخت

فعالیت فرهنگی، سیاسی، مذهبی، فعالیت و رویداد در مکان
روزمره  و  تفریحی  اجتماعی، 

زندگی

حرکت،  عامل  ویژه،  و  مذهبی  مراسم  جشن ها،  و  اعیاد 
تعامالت چهره به چهره، گذران اوقات، تعامالت جمعی

معنای مکان
هویت و حس تعلق

تداوم  مکان،  موجود  با وضع  افراد  ذهنی  تصویر  هم خوانی 
تاریخی ادراکات فضا در بستر زمان

تاریخچه خاص آن مکان و نام مکانتداعی معانی

جدول 2. ارزیابی عناصر خاطره ساز در مکان؛ مأخذ: یافته هاي تحقیق بر اساس فالحت، 1385.
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 ،1390( کتاب »حس وحدت«  در  بختیار  و  اردالن 
و  )جسم(  ظرف  از  مکان  مفهوم  آورده ا ند   )43 ص 
وجود  مکان  است.  شده  تشکیل  )روح(  مظروف 
که  بیننده ای  ذهن  در  اما  ندارد،  ملموسی  و  محسوس 
می کند  درک  را  فیزیکی  مرز های  بصری  صورت  به 
محدوده ی  در  مظروف  صورت  به  را  روح  او  خرد  و 
می توان  حال  این  با  دارد.  وجود  می کند  درک  مرز ها 
فیزیکی  عناصر  بر  عالوه  محیط  داشت،   اذعان  اینطور 
بر  دارای محتوی و رمز هایی است که مردم  کالبدی  و 
اساس پیش فرض ها و انگیزه های خود آن را بازخوانی، 
رمزگشایی و درک می کنند )راپاپورت،1990، ص 23(؛ 
حسی که پس از شناسایی، ادراک و قضاوت نسبت به 
محیط در فرد ایجاد می شود، حس مکان نامیده می شود 
)رِلف، 1976، ص 87(. به اعتقاد »توآن« حس مکان به 
چنانچه  دارد،  اشاره  مکان  و  بین شخص  فاصله  نوعی 
و  ببرد  پی  مکان  ارزش  به  می دهد  امکان  شخص  به 
 .)126 ص   ،1384 )توآن،  کند  درک  را  آن  اصالت 
می دارد:  اظهار  مکانی«  بی  و  »مکان  کتاب  در  »رلف« 
ساکنان  خاص  موقعیت  از  مکان  ماهیت  اصلی  »معنای 
برنمی خیزد،  فیزیکی  و  ظاهری  تجربیات  یا  و  محل 
بلکه تمام این موارد از ویژگی های حیاتی یک مکان یا 
را  مکان  او  است.  مکان  اصالت  دیگر همان  تعبیری  به 
با خاطره و رویدادها می داند و حس مکان  تلفیق فضا 
گذشته  زمان  با  پیوستگی  در  و  آن  از  فراتر  چیزی  را 

.)salvesen,2002:54( می داند« 
در  فوق الذکر  اندیشمندان  نظرات  ماهیت  از 
انسان  تعامل  جنبه  سه  که  بر می آید  مختلف  حوزه های 
حس  فرآیند  بر  آن  تأثیر  در  محققان  اکثر  که  محیط  و 
شناختی،  تعامل  از:  عبارتند  دارند  نظر  اتفاق  مکان 
پژوهشگران  گفته  به  بنا  که  مکان،  با  رفتاری  و  عاطفی 
قادرند  مکان  معنایی  و  فعالیتی  کالبدی،  مشخصه های 
مرمت  روانی  مفهوم  در  تعامل  این  شکل گیری  بر 
ص   ،1388 دیگران،  و  )دانشپور  باشند  تأثیرگذار 
پیشگامان  از  یکی  که  مکان  از  کانتر  مشهور  مدل   .)37
ادراک معماری و شهرسازی است یک مکان  مطالعات 
تنیده »کالبد«، »تصورات«  را متشکل از سه بعد در هم 
این  برآیند  مکان  تعریف  در  وی  می داند.  »فعالیتها«  و 
»کیفیت  می کند:  معرفی  شهری  محیط  را  مولفه  سه 
که  مولفه  سه  برآیند  از  است  عبارت  شهری  طراحی 
کیفیت  از  یکی  برآورده ساختن  متکفل  آنها  از  یک  هر 
شهر  محیط  تصوری  و  فعالیتی  کالبدی،  گانه  سه  های 

است« )گلکار، 1379، ص 31(.

رویکرد های نظری به حس مکان
مکان  حس  مقوله   در  شده  مطرح  رویکردهای  اهم 
که  »اثباتی«  و  »انتقادی«  »پدیدارشناسانه«،  از:  عبارتند 
پدیدار شناسی  حوزه   در  زمینه  این  در  تالش ها  عمده 
پدیدارشناسان  که  اصلی  مفاهیم  است.   گرفته  صورت 

نمودار 3. مراتب حس مکان؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان.
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در تعریف مکان به کار می گیرند، مفهوم درون و برون 
است )مدیری، 1387، ص 69(:

پدیدارشناسان  پدیدارشناسی؛  رویکرد  الف- 
درک  واسطه ی  به  مکان  با  شدن  مرتبط  را  مکان  حس 
مکان  کتاب  در  رِلف  می دانند.  کاراکتر محیط  و  نماد ها 
و بی مکانی )1976( اذعان می دارد زمانی که ما فضا را 
می شناسیم و آن را احساس می کنیم، فضا واجد مفهوم 
هستند  معانی  مراکز  مکان ها  وی  برای  است.  مکان 
71(. »نوربرگ شولتز«11 مکان را  1387، ص  )مدیری، 
کلیتی از عناصر است که در کنار هم کاراکتر و ماهیت 
که  ماهیتی  می کند.  تعریف  می دهند،  شکل  را  محیط 
مکان ها  و  دارد  قرار  ادراک  و  آگاهی  نوعی  اساس  بر 
مدیری،  و  )کاللی  می کند  تعریف  محتوا  پر  مراکزی  را 

1391، ص 44(. 
ب- رویکرد انتقادی؛ این رویکرد با انتقاد به نگاه 
تأثیر  بر  مکان،  حس  به  ثابت  و  پدیدارشناسی  صرفٌا 
اجتماعی  تعامالت  فرهنگ،  اقتصاد،  نظیر  پویای  عوامل 
در  مسی  می نماید.  تأکید  دست  این  از  رخدادهایی  و 
فضا-  مفهوم  در  پویایی  چنانچه  می گوید،  رابطه  این 
عنوان  به  را  مکان  می توان  شود،  گرفته  کار  به  زمان 
عقیده ی وی،  به  گرفت.  نظر  در  و چندگانه  باز  چیزی 
در  مرز ها  دادن  قرار  حاصل  مکان  یک  بودن  متمایز 
با آنچه  تقابل  با  پیرامون آن نیست و هویت یک مکان 
با  بلکه  نمی شود   تعریف  آنست  مرز های  فرای  در 
تعریف  ارتباطات  از  است  آمیزه ای  که  مرز ها  فرای  آن 

می شود.
تمرکز  اثباتی  رویکرد  در  اثباتی؛  پ-رویکرد 
اشیاء  میان  روابط  عینی  و  تحلیلی-علمی  ماهیت  بر 

نظریه های  می شود  کوشش  و  است  استوار  عناصر  و 
و  گردد  استخراج  توصیفی  گزاره های  دل  از  تبیینی 
شناسایی  مکان  حس  و  مکان  سازنده ی  مؤلفه های 
تجربه ی  از صورت  آن  و حس  مکان  مفهوم  لذا  شود؛ 
تعمیم پذیری  قابلیت  و  شده  خارج  ذهنی  و  شخصی 

 .)75 می یابد )مدیری، 1387، ص 

مکان مراتب حس 
است  کرده  تعریف  را چنین  مکان  مراتب حس  شامای 

)شاماي، 1991، صص 349-351(:
تنها . 1 نه  فرد  سطح  این  در  مکان:  به  تعلق 

و  نام  با  و  آگاه  متمایز  مکانی  در  حضور  از 
احساس  مکان  با  بلکه  آشناست،  آن  نماد های 
در  دارد،  نیز  داشتن  مشترک  تقدیر  و  بودن 
آنچه  و  محترم  مکان  نماد های  حالت  این 
مهم  نیز  فرد  برای  می دهد،  رخ  مکان  برای 
تعلق  حس   .)61 ص   ،1385 )فالحت،  است 
در  انسان  حضور  تداوم  و  بهره مندی  منظور  به 
و  )سرمست  دارد  تعیین کننده ای  نقش  مکان 

 .)137 متوسلی، 1389، ص 
ارتباط . 2 فرد  سطح  این  در  مکان:  به  دلبستگی 

عاطفی پیچیده با مکان دارد. مکان برای او معنا 
دارد و محور فردیت است و تجارب جمعی و 
هویت فرد در ترکیب با معانی و نماد ها به مکان 
به  منحصر  بر  حالت  این  در  می دهد؛  شخصیت 
مکان ها  دیگر  با  آن  تفاوت  و  مکان  بودن  فرد 
این   .)61 ص   ،1385 )فالحت،  می شود  تأکید 
شناختی،  تعامل  اساس  بر  مکان  حس  از  مرتبه 

نمودار 4. ارزش در ادراک محیطي و تعامل شناختي، عاطفي و رفتاري؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان.
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عاطفی و عملکردی بین افراد، کروه ها و محیط 
کالبدی- اجتماعی در طول زمان شکل می گیرد 

.)39 )چرخچیان، 1388، ص 
سطوح . 3 از  برآیندی  مرتبه  این  مکان:  به  تعهد 

یکی شدن با اهداف مکان، نقش مندی در مکان 
و فداکاری برای مکان است؛ در حد نهایی این 
فردی  عالیق  کردن  رها  برای  آمادگی  مرتبه، 
جمعی  و  بزرگتر  عالیق  خاطر  به  شخصی  و 
ادوارد  عقیده ی  به  دارد.  وجود  مکان  به  نسبت 
صورت  به  مکان  به  مرتبه  این   )1976( رِلف16 

ناخودآگاه و در طی زمان به وجود می آید.

سطوح حس مکان 
»گاسو« 1976، سطوح مختلف آشنایي با مکان را به صورت 
زیر طبقه بندی کرده است: 1. آشنایي سطحي با مکان: این 
است  مکان  با  آشنا  نا  ولي  حساس  شخص  تجربه  سطح  
افرادي  براي  مکان  که  است  موضوع  این  فهم  دنبال  به  که 
این  در  دارد.  معنایي  و  شکل  چه  دارند  سکونت  درآن  که 
سطح حس مکان خودآگاه است و براي مشارکت در معناي 
شود.  مي  اجتماعي تالش  قراردادهاي  بدون پذیرش  مکان 
ناخودآگاه  تجربه  سطح  این  مکان:  با  معمولي  آشنایي   .2
مکان است و بیشتر از آن که فردي باشد جمعي و فرهنگی 
است و شامل مشارکت عمیق و بدون اندیشه در نمادهاي 
یک مکان است. این مشارکت به ویژه در تجربه مکان های 
با  عمیق  بسیار  نماید. 3. آشنایي  آشنا بروز مي  و  مقدس 

خود  شخص  که  آید  مي  به وجود  زماني  سطح  این  مکان: 
در مکان حضور دارد و به صورت ناخودآگاه آن را تجربه 
مي کند. در این حالت شخص با مکان یکي میشود )گاسو، 

1976، به نقل از رلف، 1389(.

عوامل مؤثر بر حس مکان
عوامل  می رسد  نظر  به  گفته،  پیش  مطالب  بنابر 
شکل گیری حس مکان در سه شاخص کالن و عمده ی 
مفاهیم(  و  )معنا  شناختی  ادراکی-  فیزیکی،  کالبدی- 
یک  هر  که  هستند  دسته بندی  قابل  رفتاری  فعالیتی-  و 

می باشد.« زیرشاخص های مشخص  خود شامل 
عوامل  از  دسته  این  در  کالبدی؛   – عوامل محیطی 
اجزاء،  ساماندهی  و  فرم  متغیر های  همراه  به  کالبد 
یاد  مکان  حس  شکل گیری  در  مهم  عاملی  عنوان  به 
می شود. عناصر کالبدی به واسطه ی ایجاد تمایز محیطی 
از  می پردازد.  مکان  حس  ایجاد  به  شاخص  منظری  و 
در  مؤثر  کالبدی  عوامل  مهم ترین   ،)1981( استیل  نظر 
مکان،  اندازه ی  از:  عبارتند  مکان  حس  ارتقاء  و  ایجاد 
مقیاس  و  فضا  مقیاس  تضاد،  محصوریت،  درجه ی 
تنوع  بو، صدا و  بافت، رنگ،  فاصله،  تناسبات،  انسانی، 

بصری.
با خوانایی  محیط هایی  شناختی؛   – ادراکی  عوامل 
با  کالبدی،  تمایز  داشتن  ضمن  آشنا  نماد های  واجد  و 
انسان  از سوی  بهتری  لذا قضاوت  و  ادراک و شناخت 
معنا  است  معتقد   )1998( »مونتگمری«  است.  همراه 

نمودار 6. رابطه روان شناسی محیطی و پدیدارشناسی  با حس مکان و حس تعلق خاطر به مکان، ماخذ: نگارندگان
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می تواند از فعالیت و فرم ساخته شده ای در مکان مشتق 
معنایی  ساختار  بر  تکیه  با   )1995( زو«19  »یان  شود. 
تجارب  مکان،  حکایات  جهان بینی ها،  نگرش ها،  فضا، 
مکان  حس  در  را  مکان  با  معنوی  پیوند های  و  فردی 

می داند.  مؤثر 
موجود  فعالیت های  رفتاری؛   – فعالیتی  عوامل 
رفع  در  مکان  آن  قابلیت  از  نشانی  می تواند  مکان،  در 
نیاز های انسان و نیز واجد بار معنایی و محتوایی باشد، 
نیز  و  سرزنده  و  متنوع  فعالیت های  وجود  سبب  بدین 
عوامل  از  مکان  انسان-  و  انسان  انسان-  بین  تعامالت 
اثربخش در ایجاد و بهبود حس مکان شناخته می شود. 

مدل عوامل حس مکان با تکیه بر رویکرد اثباتی
با توجه به تأکید رویکرد اثباتی بر به عینیت درآوردن گزاره های 
توصیفی و نظری ایجاد حس مکان در معماری و شهرسازی، 
پس از بررسی عوامل کالن مؤثر بر شکل گیری و ارتقاء حس 
مکان و ارائه ی مدل فرآیند عاملی و نیز مدل  حس مکان بر 
اساس عوامل عمده ی به دست آمده، مدل ایجاد سلسله  مراتبی 
ایجاد حس مکان با تکیه بر عوامل خرد و بارز ارائه گشته است. 

نمودار 7. سطوح مختلف حس مکان بر اساس مطالعات شامای، ماخذ: نگارندگان.

نمودار 8. مدل فرآیند عاملی حس مکان؛ مأخذ: نگارنده. 
و نمودار

9. مدل حس مکان بر اساس عوامل کالن؛ مأخذ: نگارندگان.
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به مکان حس تعلق 
در  تغییر  به  منجر  فضا  به  انسان  تعلق  میزان  کاهش 
این  ادامه  صورت  ودر  گشته  انسانی  روابط  بنیان های 
روند، انسان صورت مدنی یا به عبارتی اصالت خود را 
نامه دهخدا  از دست خواهد داد )شولتز، 1381(. لغت 
و  داشتن  چیزی  به  عشق  داشتن،  عالقه  را  تعلق  واژه 
میل به کسی داشتن معنی می کند و از  نظر ابن خلدون 
مجموعه  به  فرد  یک  خاطر  تعلق  یعنی  داشتن  تعصب 
مکان  به  تعلق   .)10 ص   ،1362 )ابن خلدون،  خویش 
از آگاهی  فراتر  به وجود می آید  پایه حس مکان  بر  که 
فرد  پیوند  به  این حس  است.  مکان  در یک  استقرار  از 
از  جزیی  را  خود  انسان  آن  در  و  شده  منجر  مکان  با 
از نشانه ها،  بر اساس تجربه های خود  مکان می داند و 

آن  برای  نقشی  مکان،  شخصیت  و  عملکردها  معانی، 
قابل  او  برای  ومکان  می سازد  متصور  خود  ذهن  در 
مکانی  تعلق  حس   .)Steele,1981:44( می گردد  احترام 
نسبت  انسان  دلبستگی  و  احساسات  از  پیچیده  مفهومی 
از  انسان  استفاده  و  انطباق  اثر  در  که  است  محیط  به 
از نظر کریستین نوربرگ شولتز  مکان به وجود می آید. 
دارای  که  می شود  یافت  مکانهایی  در  مکانی  تعلق 
محیطی  شخصیت  هستند،  متمایز  و  مشخص  شخصیت 
مصالح،  دارای  که  شده  ساخته  ملموس  چیزهای  از 
 .)Norberg schulz,1997( میباشد  رنگ  و  بافت  شکل، 
تعلق  حس   انسانی،  جغرافیای  پدیدارشناسان  نگاه  از 
مردم،  میان  تاثیرگذار  عاملی  محکم،   پیوندی  معنای  به 
به  پیوند  این  اجزاء تشکیل دهنده آن است که  مکان و 

نمودار 10. مدل شکل گیری سلسله مراتبی حس مکان؛ مأخذ: یافته هاي تحقیق براساس مطالعات.
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تعامل  و  ارتباط  گسترش  سبب  و  بوده  مثبت  صورت 
بیشتری  عمق  زمان  گذر  با  و  می گردد  محیط  با  فرد 
به  گـونه ای  به  تعلق«  »حس   .)Relph,1976( می یابد 
را  خود  انسان  که  می شود  منجر  بافت  با  فرد  پیوند 
امنیت،  اصالت،  خواستار  ما  و  می داند  بافت  از  جزئی 
حس تعلق و خواهان زندگی در محیط هایی هستیم که 
در عین راحتی و انسانی بودن، دارای عناصر و اجزای 
آرامش  به  را  ما  روح  که  طوری  به  باشد؛  نیز  زیبایی 
تا  گیریم  بکار  را  خود  نبوغ  و  توان  بتوانیم  و  برساند 
محیطی بدست آوریم که متعلق به همه باشد و همگان 
)پاکزاد،  کنیم  افتخار  آن  داشتن  به  و  ببرند  لذت  آن  از 
تعلق  ایرانیان حس  نزد  حقیقت  در  و   )45 1375، ص 
را  افراد  که  فضاست  در  کیفیاتی  وجود  نتیجه  فضا  به 
 ،1386 )پاکزاد،  می سازد  متعهد  خود  اطراف  به  نسبت 

ص 260(.

منظر 
جغرافیایی  حوزه  در  جدیدی  و  نو  اصطالح  منظر 
در  می باشد.  مرمت  و  شهرسازی  معماری،  انسانی، 
از  برگرفته   landscape آن،  معادل  واژه  انگلیسی  زبان 
مفهوم  به  لند،  که  می باشد؛   Scape و   Land واژه  دو 
گفته  زمین  پوستة  جامد  بخش  به  سرزمین  یا  زمین 

تعامل های  نتیجه  »منظر«   .)Collin, 2010, 122( می شود 
هنرکه  این  است.  طبیعت  و  انسان  بین  متعدد  و  پیچیده 
با  تعامل  در  همواره  می گیرد،  شکل  بیرونی  فضای  در 
وی  اعتقادی  و  بنیادی  مفاهیم  و  انسان  و  بوده  انسان 
می توان  درواقع  می باشند.  اهمیت  حائز  آن  تعریف  در 
»منظر« را مبین مجموعه اي از جلوه هاي ادراک محیط، 
الگوها  شکلها،  انواع  که  زمینه اي  نیز  و  باورها  فرهنگ، 
و جلوه هاي حیات را درخود جاي داده، در نظر گرفت 

)پوردیهیمی و سیدکالل، 1391، ص 17(. 

شهری منظر 
که  است  محیط  درک  قابل  یا  عینی  جنبة  شهری  منظر 
)پاکزاد،  معناست.  و  عملکرد  فرم،  دارای  خود  نوبة  به 
انسان  تماس  سطح  اساسًا  که  منظري   .)110 1385، ص 
نماي  مانند  شهري  منظر  واقع  در  است.  شهر  پدیده  و 
هر  نگاه  که  است  شهر  هر  بیروني  پوسته  و  ظاهري 
بیننده اي را در وهله نخست متوجه خود مي کند. در این 
شهري  منظر  طریق  از  شهر  پدیده  و  انسان  تعامل  میان 
چند سویه  ارتباط  در  جایگاه منظر شهري  شکل گرفته و 
Alon �Moz�( است  اهمیت  حائز  بسیار  محیط  و  نانسا 

.)es,2006, 37

نمودار 11. سیستم منظر شهري در فرایند تعامل انسان� محیط؛ منبع: گلکار، 1387

نمودار 12. عناصر منظرسازی؛ ماخذ: محملي، 1390
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عوامل موثردر شکل گیری منظر شهري و ادراک آن
الف ( ویژگی های کالبدی؛ هر مکان دارای کالبدی مصنوع 
یا طبیعی  است که شناخت مکان بدون آن تحقق نمی یابد. 
چشم انداز دور و نزدیک، منظر طبیعی و مصنوع، بدنه ها، 
شاخص  غیر  و  شاخص  عناصر  نشانه ها،  فضایی،  پیکره 
کالبدی، عناصر اصلی کف و بام، خطوط آسمان، آستانه، 
را  بستری  دست  این  از  مواردی  و  مرز  حدود،  مسیرها، 
به  آنها  فراهم می آورند که شناخت مکان بدون شناسایی 
درستی امکان پذیر نیست و آنها در واقع به حال و هوا و 
شخصیت محلی مکان قطعیت می بخشند )شولتز، 1381، 

ص 173(. 
ب( ویژگی های عملکردی؛ عالوه بر کالبد، یک مکان 
ویژگی های منحصر به فرد خود را از حضورکارکردهایی 
متمایز و فعالیت  های زیستی مشخص به دست می آورد و 
در سایه روشن زندگی روزمره، فعالیعت ها و عمکردهای 

رخ نموده احساس می شوند. 
از  دیگر  یکی  معنایی؛  فرهنگی-  ج(ویژگی های 
ویژگی هایی که در تبدیل محیط به مکان مؤثر است، کیفیت 
معنایی محیط می باشد. محیط پیرامونی در صورتی می تواند 
درتعیین  غنی  امکاناتی  که  شود  تبدیل  بامعنا  محیطی  به 
هویت ارزانی دارد و پیوندی سرشار از معنا را با جهانی 
)شولتز،  سازد  برقرار  مختلف  و چیزهای  اشیا  از  متشکل 
1381، صص 22-31(. معانی پیش از ما نیز وجود داشته اند 
و تاریخ و زندگی دارند، اما در تعامل با حیات مکانی و 
زمانی ما دوباره بازسازی و بازتولید می شوند )پریموزیک، 
همچون  جامعه  ویژگی فرهنگی  درواقع   .)40 1388، ص 
روحی در کالبد مکان نفوذ می کند، درآن تجلی می یابد و 
خود را در بستر مکانی و فضایی نمایان می سازد در نتیجه 
مولفه معنایی مکان، بستری کیفی و استعاری است برآمده 
از حضور رویدادها و خاطرات جمعی و به طور کلی آن 
دست ویژگی هایی که مکان به واسطه ی آن دارای معنا شده 

است )کیانی، پورعلی، 1390، ص 63(. 

بنیان های فکری منظر شهری
 بنیان های فکری منظر شهری ادراکي/زمینه گرا را می توان در 
نظریه هایی که به بازخوانی انتقادی معماری و طراحی شهری 
مدرن )طراحی شهری عملکردگرا( پرداخته اند، جستجونمود. 
در واقع وظیفه طراحانی که درصدد خلق منظر شهری ادراکی/  
تاریخی،  معانی  و کشف  باید جستجو  را  باشند  گرا  زمینه 
طبیعی، فرهنگی در محیط شهری و عینیت بخشیدن شان در 

نماییم )گلکار، 1387،  تعریف  کالبدی و بصری  قالب های 
صص 106و107(. در این راستا جهت شناخت این رویکرد از 
منظر و شناسایی و استخراج معیارها، مطالعات به دو صورت 

انجام می گیرد:
فرایند  ادراک،  شهری؛  منظر  در  ادراک  بعد  الف- 
زیست شناختی و روان شناختی کسب اطالعات از محیط است 
)لنگ، 1383، ص 89(. شامل جمع آوری، سازمان دهی و فهم 
اطالعات محیطی است )کارمونا، 1388، ص 168(. ادراک 
می باشد. محرک ها،  ما  اعضای حسی  توسط  تجربه چیزی 
یعنی شرایط فیزیکی خارجی که اعضای حسی را به فعالیت وا 
می دارند، آغاز کننده ادراک بوده و به این ترتیب ادراک پنهانی 
در ذهن بیدار می شوند. از سوی دیگر ادراکات، ساختارهایی 
ذهنی هستند که شناخت و قضاوت را در بردارند )ماتالک، 
1379، ص 243(. در واقع می توان بیان نمود آن بخش از فرم 
که به وسیله انسان اخذ می شود، منظر است و منظر سامانه 
معنی دار فرم و عملکرد است که واجد ارتباط فی مابینی است 
که انسان آن را درک می کند )بهزادفر، 1384، ص 40( و آن 
بخش از فضا که توسط انسان قابل ادراک مي شود، منظر فضا 
مي باشد )پاکزاد، 1385، ص 31(. چهار حس با اهمیت انسان 
که تفسیر محیط را شکل می دهند، عبارتند از بینایی، شنوایی، 

بویایی و المسه )کارمونا و دیگران، 1388، ص 168(.
و . 1 است  حس  ترین  مهم  بینایی  حس  بینایی: 

بقیه  مجموعه  به  نسبت  را  اطالعات  بیشترین 
جهت یابی  می کند.  جمع آوری  محیط  از  حس ها 
می گیرد  انجام  حس  این  طریق  از  محیط  در 
نورانی  انرژی  از  بینایی  در   .)168 ص  )همان، 
استفاده می شود و شکل، بافت، رنگ، تراکم نور 
فضایی  ابعاد  از  جنبه هایی  با  همواره  حرکت  و 
مانند فاصله و عمق تشخیص داده می شوند )بل، 

1382، ص 58(.
است، . 2 نموده  بیان  پورتئیس)1996(  شنوایی: 

اما  نیست،  قوی  رسانی  اطالع  نظر  از  شنوایی 
بسیار  ما  است.  مهم  بسیار  احساسی  نظر  از 
یا  و  برق  و  رعد  موسیقی،  فریاد،  تاثیر  تحت 
قرار  آب  صدای  و  باد  در  برگ ها  حرکت  ترنم 

می گیریم )کارمونا، 1388، ص 168(. 
انسان رشد . 3 نیز مانند شنوایی در  بویایی: بویایی 

چندانی نکرده است، با این وجود گرچه از نظر 
تر  ضعیف  نیز  شنوایی  از  حتی  رسانی  اطالع 
است  غنی تر  آن  از  احساسی  بابت  از  اما  است، 
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)همان، ص 168(. 
پورتئیس . 4 که  به طوری  المسه: در محیط شهری 

از  ما  تجارب  بیشتر  است،  نموده  بیان   )1996(
در  ما  پشت  و  پاها  طریق  از  المسه  بابت حس 
از  زیاد  دست ها  و  می آید  به دست  نشستن  حال 

این بابت فعال نیستند )همان، ص 169(.
ب- بعد زمینه در منظر شهری؛ »زمینه گرایی«2 یکی 
به  که  است  شهرسازی  در  کل گرا  دیدگاه های  از  دیگر 
زمینه گرایی  می نگرد.  تاریخی  رویدادی  عنوان  به  زمینه 
سیر  در  اما  داشت،  توجه  کالبدی  صرفًا  ابعاد  به  ابتدا 
و  گرفت  بر  در  نیز  را  انسان گرایانه  زمینه  خود  تکاملی 
فرهنگی   اجتماعی-  وجوه  به  را  خود  مطالعات  حوزه 
ابعاد  125و126(.  صص   ،1387 )توالیی،  داد  گسترش 
مختلف زمینه در منظر شهری شامل موارد زیر می باشد:

بافت، . 1 رنگ،  درواقع  شهر  بافت  کالبدی:  زمینه 
مقیاس، سبک، شخصیت و ویژگی های محیط را 
 .Watson.Plattus. Shibley( می شود  شامل 
نوآوری   )1987( تاگنات3  آنتونی   .)4:  2003
مجاز  قواعدی  نظرگرفتن  در  با  را  زمینه  در 
ـ  زمینه  با  عناصر  مقیاس  سازگاری  می شمارد: 
بناها  میان  رابطه  ایجاد  منظور  به  نما  پیوستگی 
بناها  بلندی  مراتب  سلسله  و  طبقات  ارتفاع  ـ 
بازشوهاـ  شدن  ردیفی  ـ  بناها  تک  انسجام  ـ 
بام  سیمای  ـ  مصالح  ترکیب  و  کاربرد  انتخاب، 
آب  ـ  محلی  تنوع  بناهاـ  رنگ  و  نسج  خانه هاـ 
به  موارد  این  همه  موفقیت  که  گیاهان  و  هوا  و 
دارد  بستگی  زمینه  با  ها  آن  متناسب  جایگزینی 
در  بنابراین   .)128-126 ص   ،1387 )توالیی، 
بلکه  شی  خود  نه تنها  طراح  کالبدی  زمینه گرایی 
در  موجود  اشیای  سایر  با  را  آن  متقابل  رابطه 
زمینه ملحوظ می دارد )گلکار، 1385، ص 38(.  

مسائل . 2 این  به  پاسخ  در  گرایانه:  انسان  زمینه 
نظریه   .1 است:  شده  ارائه  عمده  نظریه  سه 
مثبت  همزیستی  نظریه  این  در  زمینه:  شکل- 
مد  )زمینه(  خالی  باز  فضای  و  )شکل(  توده 
نظر است. 2. نظریه اتصال: در نظریه اتصال، از 
پیوند  یکدیگر  به  را  عناصر  که  خطوطی  اتصال 
وسیله  به  خطوط  این  می شود.  بحث  می دهد 

2.  Contextualism
3.  Anthony Tugnutt

عناصر  سایر  و  خطی  باز  فضاهای  پیاده روها، 
کالبدی  اجزای  که  می گیرند  شکل  دهنده  پیوند 
مکان:  نظریه   .3 می سازند.  مرتبط  هم  به  را 
و  انسانی  درک خصوصیات  مکان  نظریه  اساس 
 ،1387 )توالیی،  است  کالبدی  فضای  فرهنگی 

صص 138-135(.
و . 3 محیط  اصول  از  یکی  تاریخی:  زمینه 

شده  قلمداد  تاریخی  زمینه  با  آشنایی  منظر 
مطالعات  ص40(.   ،1381 )طبیبیان،  است 
میکند:  اشاره  مورد  هفت  به  پل هنری گالی4، 
بازسازی یادمان های اصلی ـ تکرار نقش مایه های 
ـ  حاشیه  و  مرکز  بر  تاکید  ـ  معماری  سنتی 
مقیاس  ـ حفظ  تاریخی  یکی سازی سررشته های 
ادراک شده شهر ـ انتخاب رهنمودهای تاریخی 
برای طراحی ـ ابقای کاربری های سنتی در مرکز 

شهر )توالیی، 1387، ص 144-141(.
محیط . 4 سازماندهی  اجتماعی:  فرهنگی-  زمینه 

که  هست  نیز  معنی  سازماندهی  ساخته شده، 
رنگ،  مصالح،  نظیر  کالبدی  ویژگی های  آن  در 
و  ارتباطی  خاصیت  مقیاس،  و  اندازه  ارتفاع، 
معانی  محیط  در  کالبدی  عناصر  دارد.  نمادین 
یافته ای  نظام  به طور  این معانی  دارند و  متفاوت 
 ،1387 )توالیی،  خورده اند  پیوند   فرهنگ  به 

صص 157-152(. 

4.  P.H.Gleye

جدول 3. کیفیات مرتبط با منظر ادراکی/ زمینه گرا خیابان شهری؛ 
ماخذ: یافته ها.
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تبیین چارچوب نظری عوامل کالبدی در حس تعلق 
به مکان در منظر شهري

با مطالعه و بازخوانی تجارب، رویکردها و مطالعات نظری 
و عملی در حوزه حس مکان، مولفه های پیشنهادی حس 
مکان در مناطق جدید شهری، اراده شده است. حس مکان 
صورت گرفته در این مرحله را میتوان بر اساس مدل حس 
مکان »جان پانتر« بیان کرد. مدل حس مکان جان پانتر که بر 
مولفه های کالبد، فعالیت و معنا، بعنوان مولفه های دخیل 
در خلق حس مکان داللت دارد، را می توان از روایت های 
مطالعات  پیشگامان  از  کانتر«-  »دیوید  مکان  مدل  فرعی 
ادراکی معماری و طراحی شهری - دانست. بر این اساس، 
ارتقاء حس مکان در مناطق جدید  پیشنهادی  مولفه های 
فعالیتی  در سه حیطه عملکردی  پژوهش حاضر  در  شهر 
)رفتاری(، کالبدی )شناختی( و ادراکی احساسی )عاطفی( 

دسته بندی می شوند:
های . 1 و خصیصه  ها  قابلیت  بیانگر  کالبدی  حیطه 

گذاری  تاثیر  چگونگی  و  مکان  فرد  به  منحصر 
است.  مکان  تقویت حس  در  کالبدی  های  مولفه 
احساسی،  های  دریافت  با  زیباشناختی  مولفه های 
ادراکی، شناختی و ترجیحات محیطی افراد در قبال 
مکان های شهری سروکار دارد. کالبد یک مکان در 
و  بصری  غنای  بصری،  تناسبات  متغیرهای  قالب 
شکل  در  عوامل  مهمترین  فضایی،  کالبدی  کیفیت 

گیری حس مکان ارزیابی می شود. 
مولفه ها و خصوصیات ادراکی احساسی )عاطفی( . 2

نیز اشاره به تاثیرگذاری ادراک و تصورات ذهنی 
افراد در شکل گیری احساس و عاطفه نسبت به 
مکان و ارتقاء حس مکان دارد و با دریافت های 
ادراکی، شناختی و ترجیحات محیطی افراد در قبال 
های  ویژگی  دارد.  کار  و  سر  شهری  های  مکان 
آن  و تشخیص  تمایز  که سبب  مکان  خاص یک 
فرد  به  به علت کمک  از سایر مکان ها می شوند 
برای شناخت و معرفی خود بعنوان بخشی از یک 
چارچوب اجتماعی مکانی ویژه، به تقویت حس 

مکان کمک می کند )لنگ، 1394، ص 162(. 
عوامل . 3 نقش  بر  که  فعالیتی  عملکردی  حیطه 

اجتماعی در شکل گیری حس مکان تاکید میکند، 
مشارکت،  حضور،  مختلف  های  جنبه  شامل 
از  برخورداری  و  اجتماعی  تعامالت  برقراری 
اجتماعات  اجتماعی در محیط، جامعه و  حمایت 
محلی است. وابستگی به مکان زمانی تقویت شده 
کنندگان  استفاده  نیازهای  بین  که  می یابد  تداوم  و 
قرار  بر  تعاملی سازنده  و  تطابق  یک  آنان  محیط  و 

باشد. 

نمودار 14. انطباق مدلهای استیل و کانتر در ارتباط با عوامل موثر در حس مکان، 
ماخذ: حیدری و دیگران، 1393، ص 17.

 ,Montgomery :نمودار 13. ابعاد مکان؛ ماخذ
1998:93
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استناد  با  و  پژوهش  این  جهت گیری  جایگاه  در 
مورد  و  مرتبط  های  پژوهش  و  نظرات  دیدگاه ها،  به 
گاسو«  و  شامای  »رلف،  مدل  همپوشانی  از  بررسی، 
سطوح و مراحل اساسی فرآیند شکل گیری حس مکان 
مرحله  یا  سطح  سه  قالب  در  شهر  جدید  مناطق  در 
شامل  نخست،  سطح   .1 است:  تدوین  قابل  اصلی، 
به  تنها  مکانها  سطح،  این  در  است.  اتفاقی  بودن  برون 
میشوند  تلقی  امور  برای  جایگاهی  یا  زمینه  پس  عنوان 
موجود  فعالیتهای  و  عملکردها  الشعاع  تحت  معموالً  و 
در آن قرار میگیرند. 2. سطح دوم، درون بودن رفتاری 
مکان  ظاهر  به  آگاهانه  طور  به  فرد  آن  در  که  است 
به  آشناست،  فرد  برای  مکان  که  آنجا  از  و  دارد  توجه 

3. سطح  میکند.  بیشتری  توجه  آن  دهنده  جزئیات شکل 
تجربه کننده   آن  در  که  است  عاطفی  بودن  درون  سوم، 
آگاهانه   تالشی  با  دارد و  با مکان  ارتباط عاطفی  مکان، 
و  آنها  احساس  مکان،  یک  معانی  پذیرش  با  تا  میکوشد 
آن،  با  پنداری  همذات  و  نمادهایش  به  احترام  و  دانستن 

یابد. راه  مکان  آن  جریان رویدادهای  به 

جمع بندي  و  نتیجه گیري 
حس مکان یکی از مهم ترین معیار های ارزیابی موفقیت 
و کیفیت یک محیط انسانی است که الزمه ی آن وجود 
ارتباط  ضمن  دو  این  متقابل  ارتباط  و  مکان  و  انسان 
می توان  اساس  این  بر  می باشد؛  انسان  انسان-  میان 

جدول 4. تعامل عوامل کالبدی محیط و حس تعلق به مکان؛  ماخذ: ملحمي، 1389.

نحوه شکل گیری حس تعلق به مکانعوامل کالبدی محیط

جذابیت در دسترسی پیاده نسبت به سوارهدسترسی

مطلوبیت محصوریت فضایی و تولید فضاهای باز و ترکیبات زیباشناسانه بین توده و فضاتوده و فضا

وحدت جداره ی نماها و هماهنگی با بافتسیمای شهری

ابعاد و تناسبات فضاها، تفکیک حریم های عمومی و خصوصی، تولید خلوت، چشم انداز مناسب ویژگی  کیفی و کمی

شناسایی ابنیه های ارزشمند، نماد ها و نشانه های شهریهمجواری ها

ایجاد سرزندگی و حس شادابی در فضافضای سبز

تلقی از سطح و سطح )مرحله(
کارکردهای کلیدی )زیر سطح ها(تعریفمرحله 

احساسی)آشنایی   سطح 
سطحی با مکان(

رفتاری  بودن  درون 
)مشاهده(

آگاهی از قرارگیری در مکان بدون 
هرگونه احساسی هستند که فرد را 

به مکان مقید سازد.

آگاهی از قرارگیری در مکان

)آشنایی  شناختی  سطح 
معمولی با مکان(

عاطفی  بودن  درون 
عمدتا  )ادراک 

خودآگاه(

شامل  و  مکان  ناخودآگاه  تجربه 
مشارکت در مکان بواسطه نمادهای 

آن است.

خاطره

جهت گیری

بازسازی ذهنی

حس مکان

)آشنایی  رفتاری  سطح 
عمیق با مکان(

وجودی  بودن  درون 
عمدتا  )ادراک 

ناخودآگاه(

و  دارد  حضور  مکان  در  شخص 
تجربه  آنرا  ناخودآگاه  بصورت 

میکند و با مکان یکی میشود.

حضور در مکان

دلبستگی به مکان

تعلق به مکان

جدول 5. سطوح و مراحل اساسی فرآیند شکل گیری حس مکان؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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معماری  مهم  وظایف  از  یکی  که  نمود  اذعان  اینطور 
چنین  است.  حس مکان  عینی  تحقق  شهرسازی  و 
مؤلفه های  بر  تکیه  با  اثباتی-  رویکردی  با  حسی- 
رفتاری  فعالیتی-  و  شناختی  ادراکی-  محیطی-کالبدی، 
امکان تجلی و ارتقاء می یابد. در این میان عامل کالبد، 
مکان  در شکل گیری  آن  نقش  که  است  عاملی  نخستین 
به  صرف  توجه  اما  می آید؛   چشم  به  مکان  حس  و 
عوامل کالبدی برای ایجاد سطحی عمیق از حس مکان 
رفتاری  فعالیتی-  عوامل  بدین سبب  و  نمی باشد  کافی 
میانی حس  به سطوح  امکان دسترسی  بینابینی  نقشی  با 
مکان را میسر می سازند. دستیابی به مراتب ژرف حس 
از  بهره  با  فعالیتی  و  کالبدی  عوامل  کنار  در  مکان 
الیه های  در  ریشه  عمدتًا  که  شناختی  ادراکی-  عوامل 
فرهنگی، اجتماعی و تاریخی و نیز تجارب و خاطرات 
فضا  یک  آنچه  می شود.  محقق  دارند،  جمعی  و  فردی 
را به یک مکان ارتقاء می دهد آمیخته شدن آن با معانی 
و  گسترش  زمان  طول  در  که  است  عمیق  مفاهیم  و 
که  است  معانی  حاصل  مکان  پس  می کند.  پیدا  ژرفا 
البته  با ادراک محیط به دست می آید.  در طول زمان و 
باید گفت شکل گیری معنای ناشی از ادراک انسانی در 
بستر زمان، مساله ای است که عمدتًا به بعد ناآگاهانه و 
دارد  افراد داللت  تجربه  در الیه های خاموش  ادراکی 
و در روان شناسی از آن به وابستگی و حس تعلق تعبیر 
مکان  است.  مکان  در  عاطفه  با  توام  که حسی  می شود 
الیه های  و  می شود  تجربه  دار  ریشه  صورت  این  در 
می گیرد.  بر  در  نیز  را  فرهنگی  و  اجتماعی  مختلف 
راهکارهای  برخی  می توان  شد،  گفته  آنچه  اساس  بر 
می توانند  که  را   شهری  محیط  یک  در  بخش  کیفیت 
مقوم حس تعلق به مکان باشند و یا به عبارتی اصالت 
در آن دارای جایگاه ارزشی است، اینگونه معرفی کرد:

ملی . 1 هویت  بیانگر  نمادهای  نمایش  و  تقویت 
سمبول(؛ و  )نشانه 

و . 2 انسان  بین  همانی  این  رابطه  تقویت  و  ایجاد 
بافت(؛ به  خاطر  تعلق  )حس  زندگی  محیط 

خویش . 3 تاریخ  و  گذشته  با  انسان  ارتباط  ایجاد 
باورها و خاطرات(؛ )زنده کردن 

)القاء حس . 4 مکان  در  غربت  احساس  ایجاد  عدم 
مکان(؛ و

و . 5 )هماهنگی  جامعه  وحدت  و  آشناییها  تقویت 
بافت( رفتارشناسی  در  پیوستگی 

بعد  با  ارتباط  در  شده  بررسی  نظریات  به  توجه  با 
موارد  قالب  در  را  معیارها  می توان  منظر،  در  ادراک 
عملکرد؛  و  فرم  میان  معنی دار  ارتباط  نمود:  خالصه  زیر 
ایجاد  و  عناصر  میان  مناسب  ترکیب  بودن؛  ادراک  قابل 
و  بینایی  حس  به  توجه  جهت یابی؛  توانایی  منسجم؛  کل 
نظم  حس  وجود  المسه؛  و  بویایی  حواس  به  توجه  شنوایی؛ 
تقارن(؛  )شناخت  بصری  تعادل  وجود  ریتم؛  وجود  الگو؛  و 
عوامل  به  توجه  حرکتی؛  و  بصری  زیبایی های  به  توجه 
مدنیت/قابلیت  فضا؛  بودن  طبیعی  اجتماعی؛  و  فرهنگی 
معنای  وجود  فضا؛  تعریف شدگی  میزان  فضا)مراقبت(؛  حفظ 
وجود  و  سطوح  )جزئیات  و..  بافت  رنگ؛  به  توجه  تاریخی؛ 

انسانی. مقیاس 
بعد  با  ارتباط  در  شده  بررسی  نظریات  به  توجه  با 
مولفه های  قالب  در  را  معیارها  می توان  منظر،  در  زمینه 
و  شخصیت  و  سبک  رنگ،  به  توجه  نمود:  خالصه  زیر 
سایر  با  عنصر  متقابل  رابطه  به  توجه  بافت؛  ویژگی های 
به  توجه  زمینه؛  با  عناصر  مقیاس  سازگاری  به  توجه  عناصر؛ 
طبقات  ارتفاع  به  توجه  رابطه؛  ایجاد  منظور  به  نما  پیوستگی 
ردیفی  تک بناها؛  میان  انسجام  بلندی؛  سلسله مراتب  و 
به  توجه  خیابان-  دیواره  تداوم  حفظ  و  بازشوها  بازشدن 
بام  بام خانه ها )خط  ترکیب مناسب مصالح؛ توجه به سیمای 
به گیاهان و آب و هوا؛  تنوع محلی؛ توجه  و آسمان(؛ وجود 
تاریخی  و  اجتماعی  فرهنگی،  عوامل  انسان؛  رفتار  به  توجه 
)نظریه شکل-  فضا  و  توده  مثبت  همزیستی  مکان(؛  )نظریه 
)نظریه  خطی  عناصر  با  عناصر  میان  پیوند  به  توجه  زمینه(؛ 
وجود  منظرسازی؛  در  ساختمان ها  دوره  به  توجه  اتصال(؛ 
لینچ؛  شهر  سیمای  عناصر  به  توجه  انسانی؛  مقیاس  ریتم؛ 
سنتی؛  نقش مایه های  تکرار  اصلی؛  یادمان های  بازسازی 
به  توجه  ابقای کاربری های سنتی؛  مراکز و حاشیه؛  بر  تاکید 
در  شاخص  نشانه های  از  استفاده  و  نمادها  و  نشانه ها  نظام 

فعالیت. کانون  خلق 
کیفیات  با  ارتباط  در  شده  بررسی  نظریات  به  توجه  با 
معیارها  می توان  ادراکی/زمینه گرا،  شهری  منظر  با  مرتبط 
بودن  ادراک  قابل  نمود:  خالصه  زیر  موارد  قالب  در  را 
بافت؛  ویژگی  و  شخصیت  سبک؛  رنگ،  به  توجه  )خوانایی(؛ 
میان  مناسب  ترکیب  عملکرد؛  و  فرم  میان  معنی دار  ارتباط 
)راه،  سیما  عناصر  به  توجه  منسجم؛  کلی  ایجاد  و  عناصر 
بینایی؛  و  شنوایی  حس  به  توجه  حوزه(؛  نشانه،  گره،  لبه، 
توجه به حس بویایی و المسه؛ توجه به حس حرکت؛ اعمال 
و  رمز  اعمال  و  شگفتی  ایجاد  پرقدرت؛  و  عظیم  پیچیدگی 
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وجود  فضا؛  در  مناسب  ذهنی  تصورات  تفسیر  بصری؛  راز 
با  هماهنگ  کاربری ها  )تنوع  انعطاف پذیری  و  گوناگونی 
بام  )خط  خانه ها  بام  سیمای  به  توجه  کالبدی(؛  جزئیات 
و  عمودی  و  افقی  )ریتم های  وزن ها  به  توجه  آسمان(؛  و 
مفهومی  )بعد  مکان  در  نمادپردازی  به  توجه  بازشوها(؛ 
رابطه  چگونگی  به  توجه  الگو؛  و  نظم  حس  وجود  معماری(؛ 
فعالیت،  بعد  سه  به  توجه  شدن(؛  )یکی  بنا  درون  و  بیرون 
تکرار  اجتماعی؛  و  فرهنگی  عوامل  به  توجه  کالبد؛  و  معنی 
رویدادها )جشن ها و مراسم  و..(؛ حضور عوامل تداعی کننده 
..(؛  و  نمادها  عالئم،  از  )استفاده  انگیزی  نقش  و  خاطرات 

توانایی  حواس؛  تمام  با  محیط  درک  مکان؛  هویت  به  توجه 
و  نشانه ها  نظام  به  توجه  خیابان؛  دیواره  تداوم  جهت یابی؛ 
با  مکان  میان  سازگاری  فضا؛  در  بارز  فعالیت  وجود  نمادها؛ 
آب  و  گیاهان  به  توجه  طبیعت،  و  اجتماع  اقتصاد،  عملکرد، 

و  هوا.
خاطر  تعلق  و  مکان  حس  مفهوم  دو  افزایش  برای 
ساکنان به بافت به استناد دانش سنتی که می تواند منجر به 
خلق تصورات زیبای ذهنی در ساکنین یک محله گردد و 
جایگاه اصالت را در بافت تثبیت کند، می توان راهکارهای 

ذیل که از جنس مفاهیم کیفی می باشد   بر شمرد: 

جدول 7. مولفه هاي زمینه اي در منظر؛ ماخذ: نگارندگان

جدول 8. کیفیات مرتبط با منظر شهری ادراکی/زمینه گرا؛ ماخذ: نگارندگان

جدول 6. مولفه هاي ادراکي منظر؛ ماخذ: نگارندگان

ظر
 من

ک
درا

ا

)*( ارتباط معنی دار میان فرم و عملکرد؛ )*( قابل ادراک بودن؛ )*( ترکیب مناسب میان عناصر و ایجاد کل منسجم؛ 
)*( توانایی جهت یابی؛ )*( توجه به حس بینایی و شنوایی؛ )*( توجه به حواس بویایی و المسه؛ )*( وجود حس 
نظم و الگو؛ )*( وجود ریتم؛ )*( وجود تعادل بصری )شناخت تقارن( ؛ )*( توجه به زیبایی های بصری و حرکتی؛ 
)*( توجه به عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ )*( طبیعی بودن فضا؛ )*( مدنیت/قابلیت حفظ فضا)مراقبت( ؛ )*( میزان 
تعریف شدگی فضا؛ )*( وجود معنای تاریخی؛ )*( توجه به رنگ؛ )*( بافت و..)جزئیات سطوح و وجود مقیاس 

انسانی.

ظر
 من

در
نه 

زمی

با سایر عناصر؛  متقابل عنصر  به رابطه  بافت؛ )*( توجه  به رنگ، سبک و شخصیت و ویژگی های  )*( توجه 
)*( توجه به سازگاری مقیاس عناصر با زمینه؛ )*( توجه به پیوستگی نما به منظور ایجاد رابطه؛ )*( توجه به 
بازشوها و حفظ تداوم  بازشدن  میان تک بناها؛ )*( ردیفی  انسجام  بلندی؛ )*(  ارتفاع طبقات و سلسله مراتب 
؛  آسمان(  و  بام  )خط  خانه ها  بام  سیمای  به  توجه   )*( مصالح؛  مناسب  ترکیب  به  توجه   )*( خیابان؛  دیواره 
فرهنگی،  انسان؛ )*( عوامل  رفتار  به  توجه   )*( هوا؛  و  و آب  گیاهان  به  توجه   )*( تنوع محلی؛  )*( وجود 
به  توجه   )*( ؛  زمینه(  شکل-  )نظریه  فضا  و  توده  مثبت  همزیستی   )*( مکان(؛  )نظریه  تاریخی  و  اجتماعی 
منظرسازی؛ )*( وجود  به دوره ساختمان ها در  اتصال(؛ )*( توجه  )نظریه  با عناصر خطی  میان عناصر  پیوند 
ریتم؛ )*( مقیاس انسانی؛ )*( توجه به عناصر سیمای شهر لینچ؛ )*( بازسازی یادمان های اصلی؛ )*( تکرار 
نقش مایه های سنتی؛ )*( تاکید بر مراکز و حاشیه؛ )*( ابقای کاربری های سنتی؛ )*( توجه به نظام نشانه ها و 

نمادها و استفاده از نشانه های شاخص در خلق کانون فعالیت.
گرا

ینه 
/زم

کی
درا

ی ا
هر

 ش
ظر

 من
ط با

رتب
ت م

فیا
)*( قابل ادراک بودن )خوانایی(؛ )*( توجه به رنگ، سبک؛ )*( شخصیت و ویژگی بافت؛ )*( ارتباط معنی دار میان کی

فرم و عملکرد؛ )*( ترکیب مناسب میان عناصر و ایجاد کلی منسجم؛ توجه به عناصر سیما )راه، لبه، گره، نشانه، 
حوزه(؛ )*( توجه به حس شنوایی و بینایی؛ )*( توجه به حس بویایی و المسه؛ )*( توجه به حس حرکت؛ )*(
اعمال پیچیدگی عظیم و پرقدرت؛ )*(ایجاد شگفتی و اعمال رمز و راز بصری؛ )*( تفسیر تصورات ذهنی مناسب 
در فضا؛ )*( وجود گوناگونی و انعطاف پذیری )تنوع کاربری ها هماهنگ با جزئیات کالبدی(؛ )*( توجه به سیمای 
بام خانه ها )خط بام و آسمان(؛ )*( توجه به وزن ها )ریتم های افقی و عمودی و بازشوها(؛ )*( توجه به نمادپردازی 
در مکان )بعد مفهومی معماری(؛ )*( وجود حس نظم و الگو؛ )*( توجه به چگونگی رابطه بیرون و درون بنا )یکی 
شدن(؛ )*( توجه به سه بعد فعالیت، معنی و کالبد؛ )*( توجه به عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ )*(تکرار رویدادها 
)جشن ها و مراسم  و..(؛ )*( حضور عوامل تداعی کننده خاطرات و نقش انگیزی )استفاده از عالئم، نمادها و ..(؛ 
)*( توجه به هویت مکان؛ )*( درک محیط با تمام حواس؛ )*( توانایی جهت یابی؛ )*( تداوم دیواره خیابان؛ )*( 
توجه به نظام نشانه ها و نمادها؛ )*( وجود فعالیت بارز در فضا؛ سازگاری میان مکان با عملکرد، اقتصاد، اجتماع و 

طبیعت، توجه به گیاهان و آب و  هوا.
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زنده کردن خاطرات جمعی در . 1 تقویت هویت جمعی و 
یک محله از طریق ایجاد زمینه های اجتماعات اختیاری.

افزایش و استمرار ماندگاری فضااز طریق افزایش امکان . 2
اسکان در یک بافت محله ای که می تواند باعث اصالت 

بخشی به آن گردد.
همجهتی در زبان سمبولیک متعارف بافت و زیبا کردن . 3

محیط روانی و رفتاری محله بوسیله زنده کردن باورها.
بر . 4 رفتاری  و  ساختاری  الگوهای  از  استفاده  بر  تأکید 

جای مانده در هر محله که تداعی کنندۀ اصالت بافت  
می گردند.

انسداد و انسجام در کیفیات فضایی و گریز از تحوالت  . 5
یکباره می تواند از دست رفتن احساس تعلق به مکانیت 

شکل گرفته در طول زمان محله را باعث شود.

تقویت استمرار حس مکان از طریق پیش گیری از تمایل . 6
مهاجرت  عدم  به  تشویق  عبارتی  به  یا  جابه جایی ها 

ساکنین محالت مختلف. 
پیوستگی رفتاری ساکنین محله در فراهم . 7 همسویی و 

آوردن صمیمیت ها و امکان ارتباط و مودت بیشتر اهالی.                   

با توجه به عینی- ذهنی بودن منظر شهری و همچنین 
این موضوع که سه بعد »کارکردی«، »منظر« و »زیست بوم« 
به  تعلق  حس  راستاي  در  مطلوب  منظر  شکل گیری  در 
مکان دخالت دارند؛ بر اساس مطالعات انجام شده در این 
رساله شاخص های ذیل به عنوان معیارهای سنجش منظر 
شهری مطلوب و آرامش بخش در راستاي حس تعلق به 

مکان بدست آمده است.
جدول 9. انگاره هاي منظر شهری و برانگیزش حس تعلق مکان؛ مأخذ: نگارندگان

توضیحاتانگاره ها

ان
مک

س 
حس مکان یا روح مکان، به کیفیت منحصر به فرد ویژه ای که یک مکان نسبت به سایر مکان ها دارد اشاره می کند. ح

این حس ناملموس است اما ویژگی باارزشی محسوب می شود که احساس تعلق و خودمانی بودن را در محیط به 
وجود می آورد. 

ان
مک

ت 
هوی

هویت مکان در اثر تجربه مستقیم محیط فیزکي شکل گرفته و ایجاد می شود. همچنین بازتابي از وجوه اجتماعي و 
احساسي  مکاني«،  »هویت  حالیکه  در  دارد؛  اشاره  بیروني  مکان  تشخیص  قابل  ویژگي هاي  به  و  است  مکان  فرهنگي 

درکي فرد یا جمع است که به واسطه ارتباطشان با یک مکان برانگیخته مي شود

الگوي  توسط  فیزکي  محیط  با  ارتباط  در  فرد  شخصي  هویت  که  مي کند  اشاره  شخص  از  ابعادي  به  مکاني  هویت 
پیچیده اي از ایده هاي آگاهانه و غیرآگاهانه، باورها، اولویت ها، احساسات، ارزش ها، اهداف، گرایش هاي رفتاري و 

مهارت هاي مرتبط با محیط را تعریف مي کند

هویت مکاني قوي و مثبت، ادراک منفي را از برخي مسایل محیطي کاهش داده و این موضوع به نوبه خود تأثیر جدي 
بر شکل گیري و افزایش احساس امنیت در محیط های شهری خواهد داشت. گوستاوسون نیز در مطالعه موضوع هویت 
مکاني، چهار عنصر »تمایز« )هدف مردم از استفاده از مکان(، »عزت نفس« )رضایت فردي براي تعلق در محیط فیزیکي 
و اجتماعي(، »اثربخشي« )عملکرد و نوع فعالیتي که در محیط فیزکي انجام میشود( و»تداوم و پیوستگي« )آشنایي و 

تجربه شخصي فرد از محیط( را اساس شکل گیری این موضوع می داند

زی
گی

ره ان
خاط

احساس فضا و درک محیط با خاطرات عجین شده است. و بخشي از معاني مکان را می توان در تجربه ها و حاالت 
روحي انسان جستجو کرد. چرا که کالبد شهر نمادي انتزاعي یا نمایشي نیست بلکه همواره با حضور در زندگي روزمره 

با ذهن ساکنین پیوند مي خورد و موجودي واقعي مي شود که قابل درک است

خاطره یک عمل مجسم شده است که به حضور در مکان وابسته است. شهرها چه به عنوان محصولي اجتماعي و چه 
محصولي فیزکي داراي عینیتي هستند که وجود دارند و آثار آن وراي ادراک فردي آنها، واقعي به معناي کامل کلمه 
مشخص است. با این وجود، تجربه بودن در شهر مي تواند مرز عینیت و ذهنیت در لذت بخش ترین یا هراس انگیزترین 

طرق، مبهم و تار باشد.
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در جــدول زیــر معیارهــا و شــاخص هایی کــه 
می تواننــد در ســنجش انگاره هــای اصلــی منظــر 

شــهری تأثیرگــذار باشــند مــورد اشــاره قــرار گرفتــه 
اســت:

توضیحاتانگاره ها

یط
مح

ی 
انای

خو

اگر ساکنان و گروه هاي ذي نفوذ در فضاي شهري امکان شناسایي خود را در فضا از دست بدهند احساس امنیت رواني 
در فضاي شهري به خاطر احساس جرم خیزي به احساس ناامني تبدیل مي شود.

ادراک انسان از فضا )منظر(، نقش بسزایي در احساس امنیت و افزایش سطح رضایت و آرامش از محیط دارد. فضاي 
خوب شهري زماني خواناست که واضح باشد و همانند خواندن یک کتاب درک و فهم شود. لینچ نیز در این خصوص 

از مهمترین عوامل آشنایي فرد با محیط و تشیکل تصویر ذهني از محیط را نقش انگیزي آن محیط مي داند

تأثیر وجود تصویري روشن از شهر را مي توان در موارد ذیل برشمرد: 1. جهت یابي در شهر؛ 2. ایجاد حس آشنایي و 
امنیت در محیط؛ 3. افزایش عمق و شدت تجارب انساني؛ 4. ایجاد زمینه خاطرات مشترک و پیوستگي بافت اجتماعي

ت 
 لذ

ی و
وم

عم
ک 

درا
ا

ری
بص

ادراک عمومي به فرآیند استخراج مفهوم از محرک هاي پیچیده در منظر گفته مي شود. چراکه ادراک انسان از منظر نقش 
تعیین کننده اي در ایجاد احساس امنیت در شهروندان نسبت به محیط های شهري دارد. این ادراک دربرگیرنده تابع 

انبوهي از متغیرهاي دروني و بیروني است که هرکدام تأثیر خاص خود را برجای می گذارد.

مهمترین عوامل مؤثر بر ادراک انسانی عبارتند از: 1.حواس پنجگانه: بینایي، چشایي، شنوایي، المسه، بویایي؛ 2.  نیازها، 
زیستي، اجتماعي، رواني و فرهنگي؛ 3. کنجکاوي: شناخت محیط و پیش بیني تأثیرات آن؛ 4. زیبایي شناسي: ذوق و 

سلیقه، زمینه فرهنگي، تجارب عاطفي

جدول 10. جمع بندی شاخص های سنجش انگاره های منظر شهری در راستاي حس تعلق به مکان؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

ری
شه

ظر 
تعریفمعیارهاانگاره من

تعلق پذیري

توجه به موضوعاتی چون آرامش، ایمنی و زیباییاحترام به نیازهای انسانی

-عدم تمایل به جایگزینی

انجام انعطاف پذیری و  عملکردها  پذیرفتن  در  فضا  قدرت  و  توانایی 
فعالیت های گوناگون

متناسب بودن خصوصیات بصری منظر با عملکرد و معنی سازگاری بصری
محیط

اعتمادپذیري

-تأثیر بر مخاطبان
-حس اعتماد به نفس

هدف تمایز تعریف  دیگر،  نقاط  ار  منظر  متمایزکننده  عناصر 
مردم از استفاده از مکان

وجود منظر متناسب با عملکرد و نوع فعالیت در محیطاثربخشی

آشنایی و تجربه شخصی فرد از محیط و منظرتداوم و پیوستگی

توجه به آداب، رسوم و باورهای جامعه در منظرفرهنگ
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ری
شه

ظر 
من

خاطره انگیزی

رضایت فرد از منظر و حس تعلق در محیطحس تعلق
-مأنوس بودن

خاطرات موجود از منظر محیط در ذهن افراد- تجربه محیط و اثر تجربه در محیط
منظر

خوانایی

خاطرات موجود از منظر محیط در ذهن افراد- تجربه محیط و اثر منظرجهت یابی

تصویر روشن از فضا در ذهن هر ناظرروشنی و وضوح

وجود عناصر راهنماوجود راهنما

وجود عناصر شاخص منظر و نشانه برای شناسایی محیطوجود نشانه

سهولت خوانش فضا در انطباق فرم و عملکردانطباق فرم و عملکرد

ادراک عمومی 
و لذت بصری

و زیبایی شناسی )زیبایی( رنگ  کیفیت  ترکیب بندی،  یا  فضا  کالبد  چشم نوازی 
مصالح- رابطه با پیوند بنا با محیط

-جذابیت
وجود اغتشاش و عناصر چشم آزاراحساس آشفتگی

تنوع فرم ها )تنوع عملکردها در حس مکان(تنوع
فضاهای ایمنی وجود  تردد(  سطوح  )تفکیک  ایمنی  به  توجه 

بی خطر و آزاررسان
ارتباط بصری با نقاط مختلفنفوذ پذیری بصری

آلودگی آلودگی انسانی،  زندگی  بر  تأثیرگذار  الودگی های  وجود 
صدا، محیطی )زباله(، آلودگی بصری

-سرزندگی

فرم و 
ریخت شناسی

وجود نظم هندسی- اندازه مناسب و...شکل و اندازه 
چیدمان مبلمان شهری، ارتباط مبلمان شهری با نیازهای انسانروابط و چیدمان

رعایت و توجه به مقیاس انسانیابعاد و مقیاس )انسانی(
-بافت و تزیینات

وسعت فضاهاوسعت
روشنایی و نورپردازی مناسب بنا در شب، استفاده مناسب نور

از نور روز
توجه به تناسبات فضایی- تناسب منظر با اندازه فضاتناسب

وجود رنگ های آرامش بخش در فضارنگ
استفاده از فضای سبز، درختان و عناصر طبیعی موجود در محیطاستفاده از عناصر طبیعیبُعد زیست بوم
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