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 مکان داستانی ختیشناتبیین الگوي تحلیل روان
 

 

 *زادهكاظم نسرين 

  انشگاه تربات مد   تم شبان و ا باات عربیا کنر

 روشنفکر كبري

  انشگاه تربات مد   تشبان و ا باات عربی انشاا  

 میرزايی زفرامر
  انشگاه تربات مد   تشبان و ا باات عربی سنا ا

 كناري وسفیاني محمدجعفر
  انشگاه تربات مد   ت انشاا  هنر

   چکیده

هام  وانی خالق اثر باشنر به انگااه تمعنبر یخ انش نعن ابه تا بی خنیاناتفسار  وان
هام  وانی وم غالباً به اخصات و تفسار جنبه ت اسنان خنیاناپر اش  و    تیلال  وانمی

هةچ ن مكان که عنصرم تأثارگذا     سار ح ا ث  ت. اما به  يگر عناصر  اسنانکندمی ت جه
برام  يیالگ  ةا  . م ض ع اصلی اين پژوهز ا ائ اسنان و تكامل آن استت پر اخنه نةی

 مكان  اسنانی است؛ چراکه مكان هنرم  اسنان عنصرم پ يا و شنده خنیاناخ انز  وان
کند و ی میيو هنرمندانه مكان واقعی  ا باشنةا اثرپذير و هم اثرگذا  است که هما   میتلقی 
 است تا با قرا  گار . اين مقاله برآن خنیانات اند هةچ ن اخصات م    تیلال  وانمی

اناسی میاطی که نگاه خاصی به مكان و تیلالی و تكاه بر  ويكر   وان ت  وش ت صافی
ی جهت تیلال يالگ  استت مكان خنیانای برام تیلال  وانيهام مؤلفهانسان  ا   و  ا ا

مكان  اسنانی با  خنیاناخ انز  وان تننايجبراسا  .  ست  هدبه مكان  اسنانی خنیانا وان

                                                                                                                  
 nkazemzade@yahoo.comن يسند  مسئ ل:  *

 4/0/4093تا يخ پذيرش:   22/1/4097تا يخ   يافت: 
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نةا به  وح  و واقعثابتت بی معنصر شاناسی میاطیت آن  ا اهام  واناسنفا ه اش مؤلفه
جايگاه ا شاةندم      هد که اشا و اثربخز     اسنان تغاار میگرعنصرم پ يات هنرم و واقع

  وابط عناصر  وايت برخ   ا  است. ةابك

 خنیانااناسی میاطیت الگ م تیلال  وان: مكان  اسنانیت  وانكلیدي هايهواژ 
 .مكان  اسنانی 

  مقدمه . 8
اةر ه  آن بخزمكان  اسنان مكانی هنرم است که   واقع کان ن اساسی و انسجا 

ادت احسا  ها و تی الت آن بهاش اين  و بر سی عنصر مكانت کشف  اللت ا  ؛می
اناسانه و ابعا  اجنةاعیت تا يخی و یشيباي تا  . مكان    کنا  وظايف هنرممی

هام مكان عد تاکن ن    غالب پژوهز. اين بُاست عد  وانی ناا ا ام بُ تفرهنگی
مكانی مغف ل مانده است. واقعات آن است که    صِرف ت صافات  ة اسنانی و    ساي

نگاانه ادهت  تويژه مكانبه تهام فا سی و عربی که   خص ص ا باات  اسنانیکنا 
م ض عی  ؛مكان  اسنانی ا ائه نشدهخنی اناچا چ   نظرم خاصی برام تیلال  وان

   . و اةا  میبه اصلی اين پژوهز ةکه  غدغ
 خنی کر هاناتیلال  وان اعر  ا النفسار النفسی لأل  کنا  عاالدين اسةاعال    

اناسی مهج   مانده و اعر اش م ض عاتی است که     وان تاش نظر ومشيرا است؛ 
اناسی بهنر اش ی است که  وانيهاکةنر م    ت جه قرا  گرفنه است. اعر  ا ام جنبه

اين مسائل خلق اعر  ةجةلاش ؛ها به ما کةک کندآن گرمت اند     وانهر علةی می
هام شبانی و اعر به ع املی هةچ ن شبان و  اللت خنیانااست. وم    تیلال  وان

  .کندمی هام  وحی و  وانی پنهان آن ااا هاوشان عروضی و  اللت تمكانی
هام مخنلف اخصات  اسنانی جنبه خنیاناااهد تیلال  وان ت   باشنر آثا  ا بی 
مكان  خنیاناسی و    کان ن ت جه هسنام. اما تیلال  وانعن ان عنصرم اسابه

عنصرم مهم     اسنان و  مان مهج   مانده و فقط منالة هةانند اعرت به ت اسنانی ناا
 آن ت جه اده است. اناسی شيبايیت صافی و هام جنبهبه 
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منقابل بان  ةکه بر سی  ابط ت اناسی میاطی با ت جه به مین ام وج  م آن وان
ت اند به تیلال باز اش هر علم  يگرم می ت فر  و قرا گاه فاايكی وم است

 ی برام تیلال مكانيهاچراکه  ا ام مؤلفه کند؛مكان  اسنانی کةک  خنیانا وان
هام کلی  اسنان ی   ك ا تباط میكم ماان انسان و مكان اش ا ششياش س است. 

نصر مكان و انسان ساکن    آن آيد. طباعت اين ا تباط ناای اش  و عاةا  میبه
هام ترين  اللتعةلاات تأثار و تأثر است که منجر به کشف يكی اش مهم ةواسطهب

ه يت  تامآينه ةمثابا  ؛ چراکه ه يت مكان بهآن می ةاناسانعد  وانمكان يعنی بُ
 کند. ساکنان و حاالت  وحی آنان  ا منعكس می

اناسی میاطیت تا يخچه و  وان اانو تب اين پژوهز قصد  ا   ضةن تعريف
ی اش تیلال ياناسی مكان  اسنانیت الگ هام آن    تیلال مكان و ناا  وانمؤلفه
استت معرفی کند و  اناسی میاطیکه برگرفنه اش  وان  ا مكان  اسنانی خنیانا وان

  به اين سؤاالت پاسخ  هد: 
 ند؟انی کدا مكان  اسنا خنیاناهام الگ م تیلال  وانمؤلفه. 4 
 ند؟ کت اند به تیلالی جديد اش مكان  اسنانی کةک اين الگ  چگ نه می .2 

   پژوهش ةپیشین. 8ل8 

ها و آن کنا  اناخنیيیهام ت صافی و شيبامكان  اسنانی و بر سی جنبه با    
       ا باات فا سیت .است ن انه اده هام شيا م    ا باات فا سی و عربیپژوهز
 عد  وانی مكان  اسنانی و اشجةله حس مكانبه بُاثر اخ تت   سن   شبان  اسنان کنا 

الت بیرانیت عن يسندگانی مثل عاالدين اسةا ت.    ا باات عر  نااااا ه اده است
کر ه و  ااکر النابلسی که مكان  اسنانی  ا تیلال و لیةدانیت ياسان النصارت سااا قاسم

 اما اين م ض ع عةالً ت ان اش جنبة  وانی بر سی کر ؛می ا  مكان  اسنانیاند که گفنه
 تیلال و تفسار نشده و به هةان ااا ات اکنفا اده است.

 تاناسی میاطیمكان     وان خنیاناهام تیلال  واناما   خص ص مؤلفه
  اشجةله: ؛ها و مقاالتی نگاانه اده استکنا 
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 ة و مؤلف بر تةرکا اين کنا   عةد :(4039ا وا    لف ) اثر مكانیمكان و بی
هام مكانی ا ائه پژوهز  که معاا هام خ بی  ا   با  است ه يت مكان و حس مكان

ظاهر  ت منسجم منشكل اش سه جاء م هد.  لف ه يت مكان  ا     ساخنا می
اند.  می ت هام مشه  معانی يا سةبل و هام قابل مشاهده و عةلكر هاتفاايكیت فعالات

حس مكان اصال و غاراصالت خ  آگاه و ناخ  آگاه ناا ااا ه اده است.  هةچنان به
 تچنان که بايد و اايدنمكانی آاما مفه   بی ؛به مكان ت جه خاصی اده ت   اين کنا 

  مكانی ا ائه نشده است.تباان نشده و معاا م اش بی
  نر اين کنا  حاصل مطالعات گس :(4092 ي يد کاننر )اش  اناسی مكان وان

اناسیت معةا م و هام مخنلف جغرافاات اهرساشمت  وانن يسنده    ح شه
ها ت جه خ    ا به يک امر مشنرك معط ف اين ح شه ةاناسی اهرم است. هةجامعه
بخشند و آن ها به میاط پارام ن خ   معنا میاين است که چگ نه انسان تو آنکنند می

ها و مشنرك تةا   انه ةاينكه مكان نقطکنند. ن يسنده با باان  ا مديريت می
کند که عن ان کنا  حاکی اش آن ناست که تأکاد می تهام گ ناگ ن استتخصص
تک آ ماان و   ع ض اين عن ان بر تک ؛اناسان تنها مخاطبان اين کنا  هسنند وان

ا ه يت ي ةبه  و مؤلف ت   لف تبع ا واها  اللت  ا  . وم ناا بها  اکشان اش مكان
کند و ه يت مكان  ا منشكل اش ظاهر فاايكیت معنام مكان و حس مكان ااا ه می

    اند.ها و تص  ات مكان میفعالات
   بخشی اش کنا  با  نگا نده :(4092)احةد اخ ت ن انة   سن   شبان  اسنان

استت   اسنان ةگارم شمانچگ نگی اكل معط ف به که «اناسی  اسنانمكان»عن ان 
وه ام حاکم بر  اسنان است. وم به اين حال و اامل مكانت شمان هشمان  ا  اعنقا  

اناسی  وان  ساش فضا و القاکنندعناصر مكانی شمانه ةکه مجة ع کندمینكنه ااا ه 
که اش  کنديا  می حس مكان     اسنان اش . اخ ت    ا امههسنندنهفنه    بطن آن 

ه ام خاصی  ا وو فضا و حال ا  ل میحاصمجة ع عناصر میاطی م ج      مكان 
يعنی مجة ع اين عناصر    القام فضام خ اايند يا ناخ اايند نقز  ؛شند قم می

   تا يخی و اجنةاعی است. ت  ا ند و  ا ام ابعا  شمانی
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: (4031میةدصا ق فالحت ) ن انة «آن   هندمفه   حس مكان و ع امل اكل»
ارم آنت گی جامع اش حس مكان و چگ نگی اكلنگا نده سعی کر ه است ضةن تعريف

ی عةاقت يحس مكان  ا اش  و  يدگاه پديدا اناسی و سط ح مخنلف آن مثل آانا
تفاوتی اناسی میاطی و سط ح مخنلف آن مانند بیو  وان تمعة لی و سطیی با مكان

 رامب مناسب يیالگ  ةا ائ به تفالح ة. مقالبر سی کند به مكان تا فداکا م برام آن
  خ اهد کر .کةک بساا م هام آن حس مكان و اناخت مؤلفه

ساد اش  «بر سی عناصر و ابعا  مخنلف آن  تباان مدل  لبسنگی به مكان  »
ن يسندگان ضةن  (:4033)مقد  و مريم چرخچاان الها م  انشپ  ت منص   سپهرمدعب

م علل و ع امل بندبسنگی به مكانت بر سی ابعا  مخنلف آن و ناا طبقهتعا يف  ل
مكانی  ةگارم اين مؤلف خال    آنت به تباان مدلی ن  اش عناصر و فرايند اكل

   مقاله آن است که ن يسندگان  چا چ   جامعی اش ابعا   مهم اند. اش نكاتپر اخنه
ند اش: ع امل کالبدمت اکه عبا ت اندکر ه بسنگی مكانی  ا ا ائهگارم  لمؤثر    اكل

     ضاينةندم اش مكان و شمان.ت یاجنةاع تفر م
 اناسی میاطی وان  ها مرب ط به ح شپژوهز اين اکثر تگ نه که مشاهده ادهةان
هاچ پژوهشی    ا باات فا سی يا  ؛ بنابرايندنکه با مكان عانی سروکا   ا  هسنند

 کر ه ص  ت نظرم يا عةلی بر سیهام آن  ا بهاناسی مكان يا مؤلفهعربی که  وان
ن آو م اين مقاله    هةان م ض ع نهفنه  ةجنب ؛   نناجهاادت مشاهده نشده استب

   است.

  4شناسی محیطیروان. 2
و  مرتبط است اناسی میاطی با تعامالت و  وابط پاچاده ماان مر   و میاطشان وان
پر اش . اين اناسی تفاوت  ا  ؛ شيرا به میاط فاايكی  وشمره میاصلی  وان ةبا ااخ

ت اند به   ك بهنرم اش آو   که میم چا چ بی اش نظرات و فرضاات  ا فراهم میعل
اناسی میاطی با  وان اش اينت  وابط منقابل انسان و میاط اطراف کةک کند. گذانه

هام ساخنةانیت طباعی و اجنةاعی و با تأکاد بر تعامالت افرا     میاط مین ام میاط
اناسی میاطی بر اين است که چگ نه  وان کلی تأکاد ط  مشخص اده است. به
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: 4092اند وت گار  )تی. مک فنا  و احساسات انسان تیت تأثار میاط فاايكی قرا  می
4.)    

 انند. اايد بن ان گذا ان اين  انه می ا پايه 0و ل ين 2اکثر پژوهشگران بروناويک
کا  بر . وم  ا بهاناسی میاطی گفت بروناويک نخسنان کسی ب   که اصطالح  وان

ها مطلع بااندت اثر گذا  . بدون اينكه آن تت اند بر افرا معنقد ب   میاط فاايكی می
برام مثال صدام وشوش المپ مهنابی مةكن است بدون اينكه يک کا مند  فنرم اش آن 

 ت چنان ع املیبر  ضاينةندم وم اش کا ش اثر گذا  . اش نظر بروناويک تآگاه بااد
مند مطالعه ا ند ط   نظا اناخنی  اانه بااند و بايد بهد تأثارات  وانت اننمی

   (.7: 4034)مرتض مت 

 ته يت مكان و حس مكان هةچ ن یيهااناسی میاطی با اسنفا ه اش مؤلفه وان
 ا بر سی  تأثار میاط بر انسان و چگ نگی ا تباط و تعامل بان میاط کالبدم و تجربه

است و  مشنرك اناسیت معةا م و طراحی اهرمها  بان  واناست. اين مؤلفه کر ه
   اکثر م ا   هةپ اانی  ا ند و مكةل يكديگرند؛ چراکه مكان عنصر مهم و 

 ةعن ان يک گ نبه ت سد   مان ناانظر میهاست. اش اين  و بهاين  انه ةهة  پا ند هند
ن  ا  ا   که    پرت  اين اين امكا تآن است    ا بی که مكان عنصرم مهم و تأثارگذا 

 . ا   خنیاناها تیلال  وانمؤلفه

    0هوي  مکان. 8ل2
مشابه و »يعنی  idemکه اش   ا   (identitas)  يشه    شبان التان identity /ه يت  واژ

اش يک طرف اباهت و اش طرف  يگر  :و  و معنام اصلی  ا  گرفنه اده « يكسان
آثا  ما مت شيسنیت فرهنگی و  وانی است  و متئعال ام اشاصطالح مجة عه تفاوت.   

اهلانی اش اهلات  يگر و فرهنگی اش  تگروه اش گروه تی فر  اش فر يکه م جب اناسا
پا چگی ا   و باانگر ن عی وحدتت اتیا ت تداو ت اسنةرا  و يکفرهنگ  يگر می
 (.1: 4034است )جنكانات 

نبااد و هر مكانِ ه ينیت مكانی است  نی م به ه يت مرتبطهاچ مكانی ناست که به
مكان  ؛ بنابراينبخزآ امز و انگاامعنا ا ت عاطفیت اناخنیت کا بر مت اضطرا 
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تعامل و آماخنگی  سبب لال حض   فاايكی مكانت بلكه بهو اين نه به ؛معنا ا  است
 .   (202: 4092)اعارمت  است انسان با مكان

تر اش فضا بخز هسنند. مكان آسانهام ه يتترين مؤلفهمكان و فضا اش برجسنه
ن است و ی معاّيولی مكان جا ؛جافضا عبا ت است اش هةه شيرا ا  ؛  ك و تجربه می

: 4037)بهاا فرت  ن باادی معاّيی بايد  ا ا تر اش تص   جايجاگةان تص   هةهبی
29)  . 

اناسی گاه  وانيكی اش ع امل اصلی    تسهال و برقرام ا تباط با میاط اش  يد
هام کافی واجد ترين جنبهيكی اش مهم  میاطت مفه   ه يت مكان است که    شمر

  میاطی بايد م    بر سی قرا  گار . ت اهةات    مباحث انسان
هام  يگر است. ه يت مكان حاصل تةاياات و تشابهات يک مكان نسبت به مكان

 تنظر لانچ(. به247: 4030 ت )فك هیتاس  1پر اش اين ح شه ک ين لانچترين نظريهمهم
ت اند مكانی  ا اش و حدم که اخص می «م يک میلامعن»ه يت يک مكان يعنی 

نظار و يا حداقل ط  م که آن مكان اخصانی مشخص و بیبه ؛ها باشاناسدساير مكان
 ا ا بااد. اين صرفاً بدان معناست که هر مكان نشان   ا مخص ص به خ  

اذعان  اين گفنه ضةن تعةام  1ی است. يان نايرنيا   و قابل اناسافر م  همنیصرب
چراکه  (؛413: 4030)به نقل اش لانچت « به تعدا  افرا  است تعدا  ه يت مكان» :کندمی

ه يت    تجربهت نگاهت ذهن و نات باننده است و به هةان مااان    ظاهر فاايكی اهر 
 هد که ه يت مكان امرم نسبی و منغار می اين تعريف نشان انداش وج    ا  .يا چشم

  است و هر فر م براسا  نگرش خاص خ   ه يت خاصی برام مكانی تص  
  .کندمی

ه يت مكان  ا منشكل اش سه ( 4971) مكانیمكان و بی ا وا    لف    کنا 
 ت ان مشنةل بر اند. مؤلفه فاايكی  ا میها و معانی میجايگاه فاايكیت فعالات ةمؤلف

ها  انست. ها و ساخنةاناده مثل خانهساخنه هامشمانت   يات آسةان و  میاط
بندم مخر  يا منفعل و جةعی يا فر م طبقه ت ص  ت خالقت ان بهها  ا میفعالات

کنند که کر .    برخی م اقع ه يت  ا    قالب يک خصلت ک چک خالصه می
ی که يهاظاهر فاايكی مكان و فعالات ة هد.  و مؤلفمكان  ا نشان می  ن عی ج هربه
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خالی مشكل  «امعن»اما عنصر مهم  ؛ احنی قابل   ك هسنندبه ا  تمی    آن انجا 
با  ناپذيرمی  تفكاکنولی به ؛ا  . اين سه مؤلفه قابل تبديل به هم ناسنندفهةاده می

    (.12: 4039اند ) لفت هم عجان اده

ه يت و ماهات مكان  تاناسی مكانن وا   کنا   ناا( 217: 4092) 7 ي يد کاننر 
وم ناا هةانند  لفت  . اندها و تص  ات میهام کالبدمت فعالاتويژگی ة ا    سه مؤلف

جام عنصر معانیت تص  ات  ا    اين هنگاهی مشنرك به ه يت مكان  ا   و فقط ب
  است. کر ه مق له لیاظ

  سدنظر میه يت مكان به  دان ح شط   کلی با ت جه به نظرات انديشةنهب  
ظاهر فاايكی )عناصر حسی و  ةنظرها    اين م   ت هةگی    سه مؤلفاخنالف باوج  

ام( نةا ين  و نشانه ةها( و معانی )جنب)افرا     مكان و ا تباطات آن هاما م(ت فعالات
  نظر  ا ند.اتفاق

 ساز مکانعناصر هوي . 8ل8ل2

نااشمند عناصرم  تها و معانیهام ظاهر فاايكیت فعالاتمؤلفهبر ه يت مكان عالوه
ند اش  و عنصر اا   که عبا تها کلات و اخصانز تعريف میآن ةاست که    ساي

 انداش  يا ساةام مكان و خاطره.مهم چشم

  انداز(پیکره و سیما )چشم. 8ل8ل8ل2
و و  به هر مكانی  ةسنانمشخص است.    آ «هاملیظه»کا بر  مكان عة ماً مرتبط با  

ص  ت ا  ت پاكره و ساةام آن مكان است که بهآنچه    ابندا برام ناظر مشخص می
کشد. برام   ك و سپس تص ير میکلانیت خص صاات کلی آن مكان  ا برام باننده به

ت ان م قعانی  ا   نظر آو   که    آنت میاط برام فر  اهةات ت صاف نقز مكان می
   (.24: 4017و و  به هر مكانی است )ژيدت  ةلیظ تيابد و آناشه میباز اش اند

ی با آن اناخنه ي ويا و ة   لیظ تت ان گفت ه يت مكان    نگاه اولپس می  
 بايد اين مكان تا  .   عان حالا  .    اين لیظه است که مكان جديد کشف میمی
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 هد که ناخت شمانی    مییت ايسراا  اش تن ع و چندگانگی بااد.    اين  ويا و
  ی  اانه بااد.يتر با آن مكان آانااخص پاز

مهم عناصر فاايكی و عناصر  ةانداش بايد به  و جنب   بر سی ه يت هر چشم
 : هندانداش  ا تشكال میه يت يک چشم   کل اين  و کر ؛ شيرا ت جهخنی انا وان

انداش که ترين عنصر چشمهماولان و م انداش طباعی:هام فاايكی چشمجنبه. الف
انداش کندت عناصر فاايكی و طباعی چشمو و  به خ   جلب می ةت جه فر   ا    لیظ

  (.09: 4031برگ ا لنات   ات )ن  و مثل خانهت ک هت جنگلت   يا ؛است
هام بساا  مؤثر      ك اول يت  يک اا انداش: اناخنی چشمهام  وانجنبه.   

ساشمان کلی  ة ض بر سی عناصر فاايكی مجاام آنت مطالعع  انداشت يک چشم
هام خا  يک منظره با ماان ويژگی ةکه واسط ا انداش است. اين ساشمان کلی چشم

هام تطباقی کندت ويژگیاناخنی اخصی است که آن  ا تةااا مییيپاسخ شيبا
ان عناصر يک تأکاد کر ه است که ساشم جا(به نقل اش هةان 4972اند. لان ن )ناماده

وض ح کند که چه چاام    آن م    ت جه قرا  خ اهد گرفت و بهمنظره تعاان می
هام ويژگی تکند. اش نظر ومانداش معط ف میهام مهم چشمت جهةان  ا به بخز
ند اش: انداش ساشمان  هام عبا تاد ا  اکاتةان  ا اش يک چشمنکنتطباقی که کةک می

 . و تقابلی يگرابندمت همچا چ  

انداش تا چه حد چا چ   تص يرم خ  ش  ا : يعنی يک چشمبندمچا چ  ت 
 . ا ش منةرکا اهام اصلیسرعت بر جنبه هد که به هد و به ناظر اجاشه مینشان می

ها  ا تشكال ها که   خنان چا چ   )قا ( تص ير آنهها يا   ياچتةااام ک ه
 (.14 تنام اش آن است )هةااندت نة نه ا ه

انداش به که    آن  و يا چند خط    چشم کندااا ه می امبه نقطه ی:يگراهمت  
که با   يف   خنان  یمثل جا هاي ؛ هندتأثار قرا  می  سند و آن  ا تیتيكديگر می

 (.14 ت)هةان انداده کنا  خ   تا اننها کشاده و ناپديد

 انداش مثل  نگ يا بافتلف يک چشمهام آاكا  ماان عناصر مخن: به تفاوتتقابلت  
کنند و به ناظر اجاشه ها اش مخل ط ادن اين عناصر جل گارم می. تفاوتناظر است

  .جا(انداش  ا با شمانه و اكلی مشخص ببانند )هةان هند چشممی
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کان نی  ةگارند که  ا ام يک نقطخالی م    ت جه قرا  می يیانداشهاط   کلی چشمبه
انداش ی و تقابل هةگی باعث تةرکا باشنر بر چشميگرابندمت هم  چا چ .هسنند
 کنند.تر میا ند و آن  ا جذا می

 خاطره. 2ل8ل8ل2
است. ما برام  «خاطره»معنام واقعی کلةه ارط الش  برام کا بر  هر مكانی به 

ها  اانه بااام و اين مةكن اناخت عناصر و اااام بناا ين بايد اناخنی اش آن
مثابة ظرف به تها وج    اانه بااد. مكانام اش آنا   مگر اينكه خاطرهنةی

می   کند. خاطرات مكانبه حفظ خاطرات کةک می  برگارند  وقايع و ح ا ثت 
س م   ك ه يت مكان مكانی نااش  ا  . خص صاات مكان ما  ا به ةاست و به پشن ان

یت  ويدا ت خاطرهت يظم فضاانداشت نص  ت ساةا و چشمساش  و به هنة ن می
ا   پندا م قابل تفكاک است و باعث منبا   ادن معنام مكان میگارم و يگانهجهت
ا  ؛ چراکه (. خاطره باعث حفظ ه يت مكان می242: 4090 پژوه و مديرمت) انز

بايد نخست مكان  ا بشناسام و جائاات آن  ا تشخاص  هام که اين امر بدون خاطره 
ا   خص صات مكان با تةا  خاطره باعث می واقع.   ناست پذيراناش مكان امك

 آن    ذهن باشيابی ا  .  ماجاا

ا  ت حس کا  بر ه میمكان  اسنانی به خنیانای که    تیلال  وانيهااش  يگر مؤلفه
 .مكان و سط ح آن است

  1حس مکان. 2ل2

هام  وشمره ا و فعالات  ك نةا هة واسطمعنام مرتبط ادن با مكان بهحس مكان به
يابد. میو با گذ  شمان عةق و گسنرش  يدآمیوج   است که     مكان شندگی فر  به

 اناسی عاملی مهم برام احسا  امناتت لذت و ا  اك عاطفی افرا اين حس     وان
 ,Shamai) کندها به مكان کةک میکه به ه ينةندم و احسا  تعلق آن است

1991: 358 .) 
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هام اخار     هه تاناسی میاطیبه عن ان يكی اش مفاهام مهم     وان تانحس مك 
هام منفاوت برام آن   نظر م    ت جه ب  ه و سط ح و ع امل مخنلفی اش  يدگاه

  با  آن  لانچ و 9چ ن  لفت ن  برگ ا لناهةگرفنه اده است. انديشةندانی 
 هام مشنرکی نااوتت  ا ام جنبه  عان تفا که اندا ائه کر ه برانگااتأمل نظرياتی
  .است عانی و ذهنی برام آنابعا  اين نظريات   نظر گرفنن  ةمشنرك هة ة. نقطهست
هفت سطح  بندم جامع اين حس  ا      يک تقسام تانا  میاطیت  وان44اامام

)جدول  گار تفاوتی تا حس فداکا م به مكان  ا   برمیکه اش بی کر ه مكانی تقسام
4.) 

 شناسی محیطیسطوح حس مکان در روان. 8ول جد

 توضیحا  سطح نگرش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سط ح حس 
 مكان

 
 
 
 
 

 

 
 تفاوتی به مكانبی

   ا باات حس مكان م    ت جه واقع  معة الً
ت اند    سنجز حس مكان ولی می ؛ا  نةی

 م    اسنفا ه قرا  گار .

 
آگاهی اش حض      يک 

 مكان

کند مكان منةايا شندگی می اند که    يک فر  می
ولی هاچ  ؛ هدو نةا هام آن مكان  ا تشخاص می

احساسی که او  ا به مكان منصل کندت وج   
 ندا  .

تنها اش نا  و نةا هام مكان آگاه استت بلكه فر  نه تعلق به مكان
با مكان احسا  ب  ن و تقدير مشنرك  اانن ناا 

  و آنچه  ا  .    اين حالت نةا هام مكان مینر
 هدت برام فر  ناا مهم است. برام مكان    می

 
 

 بسنگی به مكان ل

فر  ا تباط عاطفی پاچاده با مكان  ا  . مكان برام 
او معنا ا  و می   فر يت است و تجا   جةعی 
و ه يت فر     ترکاب با معانی و نةا ها به مكان 

فر  ه هد.    اين حالت بر منیصرباخصات می
ها تأکاد كان و تفاوت آن با  يگر مكانب  ن م

 ا  .می

آماخنگی و پا سنگی فر  با نااشهام مكان است.  يكی ادن با اهداف مكان
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   اين حالت    فر  ا  ت عشقت حةايت و 
 اشخ  گذانگی نسبت به مكان وج    ا  .

 
 حض      مكان

علت تعهد به مكان نقز فعال    اجنةاع فر  به
ل تةامی سط ح قبل که مبنام نظرم  ا  .   مقاب

ط   ضةنی با اين سطح  ا به  اانندت فر  معة الً
گذا م منابع انسانی مثل شمانت پ ل و... سرمايه
  هد.نشان می

 
 فداکا م برام مكان 

ترين باالترين سطح حس مكان است و فر  عةاق
هام شيا م تعهد  ا به مكان  ا   و فداکا م

و  فاه     هات آشا م ششت اها  جهت گرايز
 هد.    اين هام مخنلف اش خ   نشان میم قعات

سطح آما گی برام  ها کر ن عاليق فر م و 
تر به مكان وج   اطر عاليق با گخجةعی به

  ا  .

 (Shamai, 1991 ) 

باشنر مرب ط  تا  حس مكان  يده می ةت آنچه    سط ح اولا4ت جه به جدول  با
تفاوتی به مكان و آگاهی اش قرا گارم    مكان(. )بی است    مكانبه حض   فاايكی 

ت مشا کت و ا  ق م با مكان می ة   سط ح ماانی حس مكانت آنچه منجر به  ابط
بسنگی هام م ج      آن است )تعلق به مكان و  لفعالات ةواسطبسنگی با مكان به ل
 ه آنو تعهد کامل ب مكان با احسا  يكی ب  ن تو    سطح آخر حس مكان (آنبه 
)يكی ادن با اهداف  ا  ها مشاهده میگرفنه    ذهن انسان لال معناهام اكلبه

    مكانت حض      مكان و فداکا م برام مكان(.

ترين سط ح باشنرين و مهم «مكان به بسنگی ل»و  «تعلق به مكان» و سطح 
هام اين پر اشماغلب نظريهاناسی هسنند و حس مكان    مطالعات  وان  ادمطرح

 سد اين  و سطح    نظر میح شه به اين  و سطح مهم اخنصاص يافنه است. به
مكان  اسنانی  ةاناسانهام  وانقابلات ةتیلال مكان  اسنانی ناا نقز پر نگی    ا ائ

 خ اهند  اات. 
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  44تعلق مکانی .8ل2ل2
که به  است ی میاطیاناسحس تعلق مكان يكی اش م ض عات تخصصی     وان

ا   و اش لیاظ ه ينیت تعلق فضام خاص اطالق می ااناخنی فر  با میاط ي ة ابط
کند. تعلقی و ه ينی فر  به میاط اجنةاعی است که    آن شندگی می ةمكانی  ابط

نةا ين ايجا اده ت سط افرا  به مكان است که معانی احساسیت  ةتعلق به مكان  ابط
 هد. بنابراين تعلق مكانی چاام باز رکی به فضام خاص میعاطفی و فرهنگی مشن

افرا  به مكان  ا ناا   کنندعاطفی و اناخنی ب  ه و عقايد فرهنگی مرتبط بةاش تجر
اناسی میاطی کاد  وانأط   کلی تبه .(Low & Altman, 1992: 123) ا  اامل می

ثار میاط فاايكی و بر اين ب  ه است که چگ نه  فنا  و احساسات انسان تیت تأ
  گار .  نناجه تعلق به آن قرا  می

. بااداصطالحات میمرو  ا باات حس تعلق مكانی باانگر گسنر گی و سر  گةی 
 يشه  اانن »و  « هی به مكاناول يت»ت «وابسنگی به مكان»منعد م نظار اصطالحات 

ن اين احسا ت  ويكر هام مخنلف    تباا ت.   عان حاله استجةلآن اش   «   مكان
. اندکر ه ن به آن ااا ها هد که بساا م اش میققوساع اطالعاتی  ا نشان می ة امن
 ؛ت ان چنان نناجه گرفت که   م    تعريف تعلق مكانی ت افقی حاصل نشده استمی

عن ان يكی اش منغارهام مكانی اين م ض ع اهةات آن  ا به   با   اما مطالب علةی
     ند.کياد میأت

آثا  و  حس تعلق مكانی مفه می چندوجهی است که با ت جه به آنچه   
 ت آلنةنت اامامت  لفت ا لنا40ت ل 42فريا  اسنالنظار  تن اين ح شهامیققهام پژوهز

 خنیاناابعا  منفاوتی اش میاط کالبدم و معةا م تا ع امل  وان تآمده است ت40ت آنو 
اند.    اين ماان اسكنل و انی سهام  انسنهفر م و اجنةاعی  ا    ايجا  حس تعلق مك

عد حس تعلق مكان  ا به سه بُ تبندم جامع   يک  سنه  2444   سال  41گاف   
عدم اسكنل و گاف    بُسه الگ م .کر ند تقسام خنیانافر مت مكانی و فرايند  وان

ال تعلق مكانی ی برام تیليت اند مبنااده اش تعلق مكانی میلال اة ل معانی ا ائه به
 مكان  اسنانی بااد.  خنیانا   الگ م تیلال  وان

 



  01 / اةا   42 سال                                                                                93

 ابعاد حس تعلق به مکان براساس مدل اسکنل و گیفورد. 8ل8ل2ل2

    .ا  فر  و گروه تقسام می ةعد اخصی تعلق به مكان به  و  سن: بُاخصالف. 
 چ ن تجرباات اخصیت نقاط عطف شندگی و  اد اخصانیهةع املی  تفر م ة سن

معانی فرهنگیت مذهبی و تا يخی اش ع امل  مثل ع املی تگروهی ةفر  و     سن
   وند.اةا  میبه تأثارگذا     حس تعلق به مكان    اين ااخه

عن ان بخشی اش کالبدم مكان به معد برگرفنه اش عناصر و اجاااين بُمكان:  . 
عی و فاايكی يا اجنةا ةکه خ   به  و  سن است فرايند اناخت و ه يت انسانی

که  ا  ع املی می هام اجنةاعی اامل آن  سنه اشعرصه .ا  کالبدم تقسام می
هام گروهی با عناصر کالبدم و و مرش ويژگی است حاصل تعامل اجنةاع و مكان

هام اجنةاعی هام مذهبی و کافاتانيهام جةعیت آمثل نةا هات خاطره ؛مكانی هسنند
گارم و تق يت که کالبد مكان    اكلتباطات اجنةاعی( )مثل سرشندگیت پ يايی و ا 

  .(Scannell & Gifford, 2010: 5) آن مؤثرند

اول ع امل کالبدم  ةا  . ااخعد کالبدم مكان خ   به  و شيرااخه تقسام میبُ 
 ؛اان بساا  کم استها    آن  خال ناسنند و يا مداخلهگار  که انسانطباعی  ا   برمی

 آن  سنه اش ت و  ة   شيرااخ . ت مخاطرات طباعیت مناظر طباعی و...وه امثل آ 
هام مانند ويژگی اند؛ خال هاها مسنقاةاً    آنکالبدم قرا   ا ند که انسان ع امل

 (.1 تیت میص  يتت  نگت انداشهت مقاا  و نف ذپذيرم )هةانيبصرم مكانت خ انا
ان است. اما باشنر تیقاقات تعلق مكانی عد تعلق به مكان مرب ط به خ   مكترين بُمهم

  اند.هام اجنةاعی و  وانی تأکاد کر هو مفاهام مرتبط با آن بر جنبه
   :  عد تقسام اده است: فرايند  وانی به سه بُفرايند  وانیج. 
مكان بدون اک اامل يک ا تباط ت  وابسنگی اخص :41احسا  و عاطفه. 4 

عشق به »يا  topophilia  ن برام مثال واژاحساسی به يک مكان خاص است. ت آ
احساسی با میاط  م لف تعلق مكان  ا پا ند . ا برام اين ن ع ا تباط ابداع کر  «مكان
عد با اثرگذا م مكان کند. اين بُاساسی انسان  ا تأمان می هامنااش يكی اش که  اندمی

به مكان    ا تباط چ ن اا مت غرو  و افنخا  و عشق و عالقه هةبر فر  با ع املی 
  (.7 تاست )هةان
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خاطراتت  است. مكان اامل عناصر اناخنی ناا ت پا ند اخص: 47اناخت. 2
گ نه کنند. اينمی ها  ا اصالناً مهمها  ا ندت آنعقايدت معانی و  انشی که افرا  اش مكان
ا ی که نا يكی به مكان  يهاو ناا اناخت است اناخت اامل پا ند با معنام مكان

 (.7 تبخشد )هةانتسهال می

اناخنی تعلق مكانت سطح  فنا م است که    عد  وانوجه س   اش بُ :43 فنا . 0 
ا   و يک پا ند ها و  فنا هام حفظ مجاو ت نةايان میآن تعلق اش طريق فعالات

 و  که نا يكی به اةا  میعاطفی مثبت بان فر  و مكانی خاصت ااخصی مهم به
 (.9 تکند )هةانحفظ می چنان مكانی  ا

و ابعا  مخنلف آن آو  ه اده  (2444)    شير جدول تعلق مكانی اسكنل و گاف   
 .است

 عديعنوان مفهومی چندبُتعلق مکانی به .2جدول 

 ختیشنافرايند روان مکان شخص

  فنا  اناخت عاطفه اجنةاعی فاايكی گروهی فر م

وقايع  ةتجرب
 مهم

نقاط عطف 
 شندگی

 مذهبی

 ا يخیت

 طباعی

 مصن ع

سةبل 
 اجنةاعی

 ةعرص
 اجنةاعی

 اا م

 غرو 

 عشق

 خاطره

  انز

 معنا

 حفظ حريم

ساشم پاك
 مكان

که باالتر اش تعلق به  است به مكان و تعلق بسنگیيكی  يگر اش سط ح حس مكانت  ل
 است.  تنگاتنگ ز با آنمكان قرا   ا   و   عان حال ا تباط

  49بستگی مکانیدل. 2ل8ل2ل2
ما ك  تاناسی وان  ط   عةلی    ح شاولان با  به  ا بسنگی به مكانمفه    ل  

هام ن ساشم اهرم  . او    بر سی تأثارات سااستکرمطرح   4910   سال  24فرايد
ی اجبا م به اين نناجه  ساد که يجا   ب سن ن و پاامدهام  وانی ساکنان بر اثر جابه

ند؛ چراکه اش ست  فنن ساخنا  آانام ا   عذا  ساکنان اش س گ ناای اش ترك مكان
قبلی و بسنر اجنةاعی میله پس اش باشساشم کامالً تغاار کر . پس اش اين حا ثه بساا م 
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نا احنی مخنص مرگ  اظها . فرايد نناجه گرفت اين کر ند اش ساکنان ابراش نا احنی
وج   هناا اين احسا  بهام میب   پس اش فقدان مكان ؛ بلكهها و عاياان نب  هانسان
بسنگی به مكان  ل ا آيد. او برام اولان با  اين احسا  تعلق به میاط شندگی می
 (. Shamai, 1991: 359) ناماد

کند:    اين بسنگی به مكان  ا چها مان سطح حس مكان معرفی میاامام  ل
می   فر يت  سطح فر  ا تباط عاطفی پاچاده با مكان  ا  . مكان برام او معنا ا  و

است و تجا   جةعی و ه يت فر     ترکاب با معانی و نةا ها به مكان اخصات 
کاد أها تفر  ب  ن مكان و تفاوت آن با  يگر مكانبه   اين حالت بر منیصر . هدمی
 (.019 تا   )هةانمی

به چگ نگی   هیمنظ   پاسخمكانی عةدتاً به تعلق  میققان    مطالعاتشان   با 
بسنگی مكانی  ا معرفی ت الگ هايی اش ابعا   لهايجا  پا ند عاطفی ماان مر   و مكانا

نشان  الگ هاد. بر سی اين ناين فرايند  ا   بر ا   هام اصلی ساشندلفهؤم اند کهکر ه
بسنگی مكانیت    تباان ابعا  اين اجةاع بر تعريفی واحد اش  ل نب  ِ  هد هةانندمی

 جةعی ماان میققان وج   ندا  .مفه   ناا ت افق 

ت انند باشنرين تأثار  ا    بسنگی مكانی که می ل الگ هام ترينمهم ت0   جدول 
تا     اندمطالعاتی اين پژوهز  اانه بااندت بر بسنر شمانی برگايده و ا ائه اده  ح ش

 .ا ندکا  گرفنه همكان  اسنانی ب خنیاناتدوين چا چ   مفه می الگ م تیلال  وان

 بستگی مکانیدل الگوهاي .9جدول 

 عناصر هامؤلفه الگو

 یي يشه  ااننت قدمت مكانت شمان آانا بسنگی کالبدم ل (4992ل  و آلنةن )

 هام حاضر    مكان ابطه و تعامل افرا  و گروه بسنگی اجنةاعی ل

 نةا ين و عاطفی مكان ةجنب ه يت مكانی (4992ويلااما )

 می   با مكان وابط عةلكر م يا هدف یوابسنگی مكان

و  حس تةايات حس تداو ت حس عات نفس ه يت مكانی (2441کايل )
 یيخ  کا ا

 حس  ضايتت حس مالكاتت اقامت ط النی وابسنگی مكانی
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 تعامالت اجنةاعی فر     مكان پا ند اجنةاعی

 خاطرات مكانی اجنةاعی ت فر م (2444) ل يكا

 نا يكی و تسهاالت خاص مكانیتراکمت  کالبدم  

  وابط اجنةاعی و ه يت جةعی اجنةاعی

 بسنگی مكانی ل ةاده    شمانا ائه ت الگ هام هدنشان می 0 گ نه که جدولهةان
که    باشنر م ا    هسنند فر م و کالبدم تبه ع امل مخنلف فرهنگیت اجنةاعی ناظر

مكانی  ا  تعلقحس  مثر    ايجا  يا ا تقات ان ابعا  مؤهةپ اانی  ا ند. اش اين  و می
عد جديدم اش فرايند . اين ابعا  منجر به کشف بُکر  بندم   قالب عناوين شير طبقه

  د اد.نبسنگی مكانی     اسنان خ اه ل

  بستگی مکانیگیري دلابعاد مؤثر در شکل. 9ل8ل2ل2
هام فاايكی مكان بااد. منكی بر ويژگی مةكن استبسنگی  ل عد كالبدي مکان:بُالف. 

هام ام اش میاطکنندت طاف گسنر همعنا ا  تص   می ها  اآن ی که افرا يهاان اع مكان
هام ساخنةان و هاهات خاابانهام مصن ع مثل خانهاش میاط ؛ هندفاايكی  ا نشان می

ت ها. مطالعاها و ک ههات جنگلهات پا كهام طباعی هةچ ن   ياچهويژه تا میاط
نقز مسنقام آن  ناظر بر بسنگی به مكانت   ل عد کالبدم مكان نقز بُ   با  اسندمن 

اش  تکه   عان حال است بسنگی به مكان   ل  آن     ضاينةندم و نقز غارمسنقام
شمانه و بسنرت وج   خدمات     مطالعات ومت به .پذير اثر می معانی نةا ين مكان ناا

و م ا  م  يگر ااا ه  ا تباط با پارام ن  رم مكان و نی و تسهاالتت م قعات قرا گا
 (.Stedman, 2003: 682)اده است 

 ؛ا ندبسنه نةیهام فاايكی مكان  لواقعات اين است که افر  مسنقاةاً به ويژگی 
هام فاايكی معنام . جنبهيابندتعلق می هام فاايكیاين ويژگی نمعنام نةا ي بلكه به

بسنگی مكانی    ابعا  فاايكی بر اين و اش اين  و  لکنند یدو  میاحنةالی مكان  ا م
 بسنگی افرا  مؤثرابعا     ايجا   ل ةعد باشنر اش بقامعانی نةا ين منكی است. اين بُ

  ا  . ص  ت مسنقام و بدون واسطه   ك میشيرا مكان با ح ا  و به است؛
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عد عد کالبدم مكانت بلكه با بُبُ تنها بااناسی میاطی نه وان عد اجتماعی:بُب. 
ة علقه و بسنگی به مكان  ا برپايط   کلی افرا   لاجنةاعی آن ناا    ا تباط است. به

هةراه سايرينت عاملی ق م حض   فر     مكان به  کنند. نی مر   خلق می ا تباط با
        تصةام برام ماندن    آن مكان است.    اين  اسنا حنی مةكن است افرا

لیاظ به تهاآن اباهی بااند که    آنت افرا م با خص صاات يهاج م مكانوجست
حض    ا ند. هةگن ب  ن افرا   تطبقهت مذهبت الگ م شندگیت تیصاالت و نژا 

 هام فاايكی و اجنةاعی و   نناجه ا تقامها و افاايز تعامل با مكانق مالقاتمش ِ
  يافت فضام اجنةاعی   ا  ت آن است که اهةات مكانی است. آنچه    اين ماان تعلق

مطل   اش س م افرا ت سبب افاايز  ضايت و تش يق ا تباطات غار سةی و   نناجه 
 (. Brown & Werner, 1985: 542)ا   ها میبسنگی به مكان    آنبهب    ل

و  بسنگیبخشد و باعث  لعد اجنةاعی مكان است که به آن معنا و مفه   میبُ
ا  ؛ شيرا بدون حض   افرا ت مكان فاقد تةايا است. اين يعنی مكان و می قلتع

ا ند و ه يت يكديگر تعريف می ةناپذيرند که    سايیاخص  و عنصر جداي
 يابند. می

بسنگی به مكان اش فر م به فر   يگر منفاوت است.    مااان  ل عد فردي:بُج. 
چ ن هةتعامل با مكان به ع امل مخنلفی   ی    ن هاهام فر م و نقز آنتباان ويژگی

ده است. ااجنةاعی و اغل ااا ه  ةسنت جنست   آمدت وضعات تأهلت تیصاالتت طبق
تةاياات فر مت تعريف فر  اش شندگیت تغاار    تص  ات و مقاصد فر م اخص 

 & Rohe) هام فر م ناا    اين شمانه نقز  ا ندمكانت باو ها و ا شش     با

Stegman, 1994: 43 .) 

ی با مكانت    يعبا تی ط ل مدت سك نت و آاناعد شمان يا بهبُ عد زمان:بُد. 
 اهةات آن صیه رن بابسنگی به مكان نقز مهةی  ا  . بساا م اش میققافاايز  ل
به  تعلق کننده    مااانعاملی تعاان ت شمانساالن و ک  کانبا گ ماان .   اندگذاانه

است  مكان قابل مطالعه علقه به هم    فرايند و هم    مااانکه  اده مكان مطرح
(Low & Altman, 1992: 5).  
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هام آن    بر سی مكان )ه يت مكان اناسی میاطی و مؤلفهاش تعريف  وان پس
 سببکه به  اسنانی بافكنام اناسی مكانو حس مكان(ت الش  است نگاهی به  وان

اناسی میاطی  ا   و اش با  وان نا يكی بساا  وصل مشنرك مكانت ا تباط ةحلق
مكان  اسنانی  خنیانای برام چا چ   نظرم تیلال  وانيعن ان الگ هام آن بهمؤلفه

  بهره بر ه است.

  داستان 24شناسی مکانروان. 9

 ةواسطگار  که بهمیخ   ه اناسی بمكان هنرم  اسنان مفه می ايدئ ل ژيكی يا  وان
. مكان هنرم مشنةل بر مرش هندسی يا مساحت کر  ا تیلالت ان  اسنان  آن می

نی م که هر هام معةا م و اجنةاعی نهفنه است؛ بهکه    آن  ا شش استمشخصی 
هام مقد  مكان مثالً ؛مكانی اش افرا  ساکن    آن اننظا   فنا  مخنص خ    ا  ا  

: 4933)ل تةانت طلبد هام خاصت  فنا  خاص و سخنان خاص خ    ا  می ينی لبا 
10.) 

 گ يد: می  سن   شبان  اسناناخ ت    کنا  

انداشت  وانی حاکم بر  اسنان است. بنابراين چشمت  منظ   اش مكانت میاط فاايكی 
وه ا و تغاارات فص لت گذ  شمان و پا ند آن معةا مت وسايل و اااات وضعات آ 

ها( هةه و اجنةاعی آن ةطبقبا مكانت میاط اجنةاعی )مانند خان ا هت  وسنان و 
ام  ا ند و هةه ع املی هسنند که    بر سی ب طاقام مكان  اسنانی اهةات ويژه

 (.29: 4092ها ت جه کر  )بايد به آن

اناسی مكان به اين اين تعريف اش مكان  وانی  اسنان حاکی اش آن است که  وان
اناسان بر سی   ت جه  وانهام  وانی و عاطفی م  معنا ناست که مكان فقط اش جنبه

ت اند بر سی ا  ؛ چراکه ی ناا میيهام معةا م و جغرافاابلكه اش جنبه ؛و تیلال ا  
 کند.هام مخنلف  ابطه برقرا  میپلی است که ماان  انه ةمثابمكان به

 ن يسد: می اناسی مكان وان ي يد کاننر     

که   حال نگريسنن به ساخنةان  ی اين باو   ا    ما ايجا  کندياگر بنام نةا 
با  نخستت احنةاالً ةکم    وهلگاه  ستمنعلق به يک بااگاه ج انان هسنامت آن
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 و با طرش تلقی حاصل اش  وبه نهام که کامالًبر اات و  فنا م به آنجا پام می
ها مغاير خ اهد ب  . پس ا  اك ما اش يک ی اباه به کلاسام منديستيادن با بنا
د يا حداقل مؤثر بر  فنا مان   نظر عامل م لِ ةمثابت ان بهيا میل  ا میم قعات 
 (.40ت40: 4092) گرفت

يعنی  ت اسنان خنیاناهام مهم تیلال  واناين تعريف  ي يد کاننر به يكی اش مؤلفه
فر م  ا   که    ههر مكان ه يت منةايا و منیصرب شيرا کند؛ت ااا ه میه يت مكان
 گذا  .آن تأثار می  فنا  ساکنان

مكان  اسنانی است؛ بدين معنا  خنیاناهام تیلال  وانحس مكان يكی اش مؤلفه  
هام مكانی که هر مكان  ا ام تشخص و ويژگی خاص خ   است و مجة ع مشخصه

هام مكانت کافات يیهام معناشند. مقص   اش مشخصهحال و فضام خاصی  ا  قم می
ها    ذهن خ اننده حال جةع آنمكان است که حاصل  دوج  آو نهمیاط و عناصر ب

ام اين  اسنان حال و فضام صةاةی و آانا يگ کند. میو فضام خاصی  ا ايجا  می
تک عناصر تک و پذير استآن( آانا و  ل فضام )مكانت شمان و اش ا  ؛ شيرا شمانه

وا م با مكان ا عناصرم که پا ند اند ؛اناسامآن  ا چ ن میاطی آانا می  ساشند
  (.10: 4074ناپذيرند )الجت  اسنان  ا ند و اش آن تفكاک

. 4اناسی نهفنه    آن مؤثر است:    ا بااتت سه عامل    القام حس مكان و  وان
ام اين مكان با اند ونیت بارونیت  االن   اش و يگ می برام مثال شمانی: ت عامل تا يخی

ف عامل اجنةاعی: هر مكان معرِ .2 ا يه است.قاج  تا يک و هشنی مرب ط به  و 
اهر  ةام با گ    بهنرين نقطاقنصا م ساکنان آن است. خانه ت وضعات اجنةاعی

ثروتت تشخص و منالت اجنةاعی افرا  ساکن  ةبلكه نشان ؛سا ه ناست یةاً سرپناهمسلّ
 (.11 ت اسنان )هةان ةپر اشم شمانحجم. 0 آن است.

 ةو برام ا ائ اندمعط ف به ابعا م اش حس مكان فقطت ع امل يا اده    ا باا
شيرا حس مكان مفه می بساا  گسنر ه است  ناسنند؛ تعريفی جامع اش حس مكان کافی

   ا باات  تبر اين. عالوهخ اهند ب   که ع امل و سط ح منعد م    ايجا  آن  خال
هم آن تعنی حس مكاني تمكان خنیاناهام تیلال  وانمؤلفه اش  اسنانی فقط به يكی

 پر اخنه اده است.  وا خالصه
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 نتیجه. 4

ط   که هةانند اخصات تاکن ن آن ت يكی اش عناصر مهم و تأثارگذا   اسنان ت مكان
مكان   نشده است.    بساا م اش من نی که   با  خنیاناتیلال  وان تبايد و اايد

 خنیانات اند مفه می  وانمی ت آمده است که مكان     اسناناند اسنانی نگاانه اده
 تام است که برخالف تص   م ج   انهاناسی مكان عن انی ماانبه خ   بگار .  وان

انداش کلی مكانت بلكه چشمکند؛ ةیعد عاطفی و  وانی نهفنه    مكان ااا ه نفقط به بُ
لال گار  که    تیحنی ن ع معةا م آن  ا ناا   برمی و ن ع چادمان ااااءت افرا 

 ع امل   نظر گرفنه ا  .اين مكان  اسنانی بايد  خنیانا وان

عن ان عنصر مهم  اسنانی که مكان به خنیانااست که تیلال  وان ايناما واقعات 
 ا   تا  نااش به چا چ   نظرم و الگ م خاصی امتفر  برام آن قائلهباخصانی منیصر

نةايز گذاات. ا باات  اسنانی فاقد بههام آن  ا هرچه بهنر بن ان اين عنصر و قابلات
 است.   الگ م نظرم خاصی    اين شمانه

تةرکا خ    ا بر تعامل ماان انسان و مكان قرا   ا ه   اناسی میاطی که عةد وان
ی يت اند    ايجا  الگ اين تةرکا مكانی باز اش هر علم  يگرم می ةواسطاستت به

هام مهةی شيرا  ا ام مؤلفه ؛ندککةک  مكان  اسنانی خنیاناجهت تیلال  وان
    .است مكان عانی خنیاناهةچ ن ه يت مكان و حس مكان جهت تیلال  وان

اناستی  هتام ضتةنی  وان  مكان هنرم  اسنانی بتا برخت   ا م اش معتانی و مؤلفته    
منتد  بهتره  مكتان  استنانی   خنیاتنا ی برام تیلال  وانيت اند    ايجا  الگ میاطی می

آن )ظتاهر فاايكتیت    ةگانمهم ه يت مكان و عناصر سه ةالگ  اامل  و مؤلف. اين گر  
آن  ةگانت هةراه ابعا  سته ويژه  و سطح تعلق مكانی بهها و معانی(ت حس مكان بهفعالات

 و بسنگی مكانی و ابعا  آن )فر مت کالبدمت اجنةتاعی )فر ت مكان و فرايند  وانی( و  ل
مةنتاش و   یغنتاي   ا ام ت انتد اسنفا ه اش اين الگ  متی  . مكان  اسنانی بااست شمانی( آن

 به ايجا  نگرای  وان و   کتی جديتد اش معتانی  وانتی آن     استنان     يگانه ا   و 
اناستی  ت انتد بتان  وان  متی  تعنت ان عنصترم مشتنرك   به تبر اينت مكانعالوه .بانجامد

ان باشنرت الگت م تیلاتل      پايان برام تبا میاطی و ا باات  اسنانی ا تباط برقرا  کند.
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    استت اناسی میاطیکه برگرفنه اش  وان )اش نگا ندگان( مكان  اسنانی خنیانا وان
 ا  .نة  ا  شير ا ائه می
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