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چکیده

شکلتخصص رشتهگرایی میان بهگرفته مکان پدیدۀ است شده موجب مختلف وهای گسترده ماهیت دلیل

دلیلنبود،باتعارضاتمعناییبسیاریدربسترفلسفیماهیتخودمواجهشود.اینآشفتگیمعناییبهپیچیده

هایمختلفیدرموردسازیاینپدیدهاست.دراینمقالهدیدگاهمفهومهایدرگیردرمعنایمشترکمیانرشته

بلکهبه یافتنروایتیمنفردومنحصربهیکرشتهنیست، هدفاینپژوهش، دنبالنگاهیمکانبررسیشد.

برایگونهمنسجم درکمیانتر برای تدوینمدلی تعاریفو مکانرشتهشناسی مفهوم است. اینپدیده ای

یابیبدوندرنظرگرفتنبعدزمانکاملشود؛بنابرایناینمفهومتوپیوستهدرطولزمانبازتعریفمیپویاس

اساسمفاهیممرتبطباچیستیمکاندرگذرزمانباتکیهبرروشکیفیوتحلیلمحتوابررسینیست.براین

رمطالعاتمکانشناساییشد.فلسفههادهایمطالعاتیگوناگون،واژگانومفاهیمآنشد.درگامنخسترشته

روان پدیدارشناسی، جامعهو انسانی، جغرافیای محیطی، وشناسی مدیریت شهری، اقتصاد شناسی،

برنامهسیاست و طراحی فضایسایبری، برایساختگذاری، تعاریفخاصی و هریکواژگان ریزیشهری،

کرده ارائه ارائهمکان مختلف سپستعاریف دراند. بهشده مکان گونة مجموعهچهار نشانهعنوان از هایای

اینتقسیمعنوانمعنادستهعنوانفرایندومکانبهعنوانمحصول،مکانبهبصری،مکانبه بندیبندیشدند.

دهندۀتحولمطالعاتمکانازرویکردهایمبتنیبرعینیتبهمطالعاتمبتنیبرحقیقتومعنایمکاننشان

به مطالعاتمنظواست. در مشترک فهمی به دستیابی مطالعاتمعرفت ر مبنای بر مدلی مکان، شناسی

تواندحلقةریزیشهریاینرشتهمیایطراحیوبرنامهرشتهایتدوینشد.باتوجهبهماهیتمیانرشتهمیان

هایمختلفعملکند.واسطنظریمیانرشته
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مقدمه
های مختلف نیست. رابطة  تنیده است که تنها ظرفی برای رخداد پدیده ای پیچیده و همراه با ابعاد درهم مکان پدیده

های درون و بیرون خود  های درون آن وجود دارد. درواقع مکان فضایی ناشی از پدیده ای میان مکان و پدیده پیچیده

ست. بحران مکان به مفهوم بحران معنای اجتماعی از فضا و زمان، از بارزترین مشکالت شهرسازی معاصر است. ا

گوید:  بحرانی که در ایجاد فضاهای شهری بدون هویت و تاریخ و بدون ارتباط تبلور یافته است. سون دربارة مکان می

ها همیشه به مکان نیاز خواهند داشت؛ زیرا  ، انساننظر از موقعیت تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی و فناوری صرف»

توان گفت در عصر  اساس می (. براین15: 4991)پرتوی، « برخورداری از مکان و شناسایی آن بخشی از وجود بشر است

کنونی توجه به مطالعات درمورد مکان و مفهوم آن بسیار مهم است. بررسی ادبیات نظری مطرح در حوزة مفهوم مکان 

یابی و  های معنایی دارد. نبود معنایی مشترک دربارة این مفهوم، ضرورت مفهوم ها و آشفتگی از وجود تعارض نشان

یابی بدون درنظرگرفتن بعد زمان کامل نخواهد بود. از سوی  کند. این مفهوم شده را ضروری می بندی نظریات مطرح گونه

های مختلف و متفاوتی دربارة مفهوم، ماهیت و  ها و تبیین گاههای مختلف، دید دلیل اینکه رشته دیگر، ماهیت مکان به

های سازندة آن امری پیچیده و نیازمند  رو تبیین مفهوم مکان و مؤلفه ابعاد آن دارند، دچار ابهام و عدم قطعیت است؛ از این

 است. 4ای رشته اتخاذ رویکردی میان

باشد، بلکه  1تواند مبتنی بر رویکرد بینارشتگی مکان نمی نکتة مهم این است که رویکرد مدنظر دربارة تبیین مفهوم

های مختلف  ای که مستلزم اتخاذ متدولوژی مشترک در حل مسئله و توافق و تفاهم میان رشته رشته باید از رویکرد میان

تن رویکردی ها بدون داش ریزی و طراحی مکان گذاری، برنامه پردازی، سیاست درگیر است، استفاده شود. مطالعه، نظریه

ای چه از لحاظ نظری و چه از نظر عملی، ثمربخش و کارآمد نخواهد بود. در این میان، ظهور اصطالحات جدید  رشته میان

ای این پدیده داللت دارد؛ برای مثال معنای مکان، حس مکان، حس  رشته در ترکیب با مفهوم مکان نیز بر وجوه میان

های  نگ مکان، بازاریابی مکان، مدیریت مکان، نگهداشت مکان و ... گرایش رشتهبستگی مکان، تعلق به مکان، برندی دل

گیری دوران جدید معرفت و  ای از آنجا اهمیت دارد که با شکل رشته دهد. داشتن نگاهی میان مختلف به مکان را نشان می

فسیر قلمرو موضوعی خاصی شده های متعارف دانشگاهی، هر رشته علمی متولی تبیین، تحلیل و ت بندی دنبال تقسیم به

های تأثیرگذار و رسیدن به توافق و تفاهم میان  ای و شناسایی رشته رشته (. اتخاذ رویکرد میان454: 4931است )ریاضی، 

 تواند نخستین گام در رفع بحران مکان باشد. ها می آن

این مقاله با بررسی مفهوم، رویکردهای های موجود در تبیین ماهیت مکان،  ها و تعارض رفت از آشفتگی منظور برون به

پردازد. تبیین مدلی  شناسی آن می شناسی ماهیت هستی های تأثیرگذار در بررسی پدیدة مکان به گونه مختلف و رشته

 ای برای دستیابی به اشتراک نظر در معنای مکان امری ضروری است. رشته میان

شناسیپژوهشروش
گیری از منابع مکتوب و متون مرتبط به تحلیل روند  کمک بهره فی است که بهپژوهش حاضر کیفی و تحلیلی و توصی

های  بندی نظریه منظور گونه کند. به ای این پدیده را بررسی می رشته تکوین و تکامل مفهوم مکان بپردازد و ماهیت میان

ایند این پژوهش، واژگان شده درمورد مکان از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. درنهایت در فر مختلف ارائه

واژة  10وجو شد. درنتیجه  جست 9اسکوپوس های مختلف در تخصصی مکان و اصطالحات وابسته به آن در رشته

                                                                                                                                                                   
1. Inter Disciplinary 
2. Cross Disciplinary 

3. SCOPOUS 
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شناسی محیطی، اقتصاد شهری، جغرافیای  شناسی، روان های مختلف فلسفه و پدیدارشناسی، جامعه تخصصی در رشته

تکرار شناسایی شد.  9594ریزی شهری با  زیست، طراحی و برنامه ، محیطگذاری، فناوری سایبر انسانی، مدیریت و سیاست

 صورت موجزتر بررسی شدند. ای که بیشترین تعداد ارجاع را داشتند، به تر، در هر رشته پنج مقاله های دقیق منظور بررسی به

پیشینةپژوهش
مفهوممکان

ابعاد آن، ابهام و عدم قطعیتی وجود دارد. مکان ریشه در دلیل گستردگی و پیچیدگی  در تعریف ماهیت و چیستی مکان به

محیطی و شخصیتی دارد. این مفهوم در ارتباط با  زیست-اجتماعی، فضایی–روندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی

گرایی روزافزون پس از جنگ  شود. از سوی دیگر تخصص تحوالت مداوم در طول تاریخ پیوسته تعریف و بازتعریف می

رو ضروری  از این ؛های مختلف و متقاطع درگیر در مطالعه مکان شده است م، موجب بروز شکاف میان حوزهجهانی دو

یابی این پدیده برای دستیابی به درک صحیح از آن بپردازیم. در فرهنگ دهخدا در  است در وهلة نخست به مفهوم

بودن خود به «. جا»معنای است، به« ونک»شده از  صیغة اسم ظرف و مشتق»چنین آمده است: « مکان»توضیح کلمة 

« دادن روی»و « شدن واقع»معنای  به« بودن»دهد.  و گذران عمر نیز معنا می« کردن زندگی»معنای هستی داشتن است و 

تعریف و  ( فرهنگ لغت جغرافیایی آکسفورد مکان را نقطة خاصی در سطح زمین و محلی قابل49)دهخدا، ج، « نیز است

گرفته و رشد یافته است. مکان تنها یک جا   های انسانی در آن بستر شکل داند که ارزش وقعیتی میشناسایی برای م

های انسان است. از  کند، اشباع آن از ارزش فرد آن است و آنچه آن را ویژه می نیست، بلکه نوع مشخص و منحصربه

تنها به محلی جغرافیایی  (. مکان نه401: 4939روش و قاسمی سیچانی،  دیدگاه ارسطو مکان ظرفیت چیزهاست )نیک

ترتیب در مکان، ابعاد  شود. بدین اشاره دارد، بلکه مؤید شخصیت اصلی یک جاست که موجب تمایز آن از سایر جاها می

ای باز و  که فضا گستره شوند تا محیطی متمایز و حس خاص محلیت را ایجاد کنند. درحالی انداز جمع می گوناگون چشم

وسیلة شخصی یا چیزی اشغال شده است و بار معنایی دارد و ارزشمند است.  ، مکان بخشی از فضاست که بهانتزاعی است

شود. این  شناختی برآورده می است، همراه با امنیت و پایداری که در آن نیازهای زیست« ارزش محسوس»مکان مرکز 

دهد، مکان درنگی پدید  امکان وقوع حرکت را می نشده در تضاد است. اگر فضا نکته با بازبودن و آزادی فضای متفاوت

، همواره باز و پذیراست که تعین «واقعیت یک مکان»کنندة مکان است،  آورد. از آنجا که روابط اجتماعی عامل تعریف می

 (.4: 1555دهد )سیمون،  خود را در دل یک فرایند جای می



شناسیمکانسوابقپژوهشدرحوزۀمفهوم

ای در تبیین پدیدة مکان، گام نخست شناخت مفهوم مکان و ابعاد نظریات موجود در  رشته مدلی میان منظور تبیین به

زمینة مکان و درنهایت سیر تحوالت مفهومی آن است. از خالل این بحث مفاهیم کلیدی موجود در رویکردها استخراج و 

اساس در گام نخست واژگان تخصصی مرتبط  شود. براین های دخیل در فرایند خلق مکان مشخص می براساس آن رشته

پردازانی که تأثیرگذارترین  شناسی و نظریه ، به واژه4اند. در جدول  های مختلف بررسی شده با مفهوم مکان در رشته

براین، بررسی فراوانی  های مطالعاتی اشاره شده است. عالوه اند، به تفکیک حوزه ها را در زمینة مفهوم مکان داشته پژوهش

 وجوی اسکوپوس صورت گرفته است. ژگان تخصصی در موتور جستوا
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هایدخیلدرمطالعاتمکانهاوحوزهپردازانرشتهها،مفاهیمونظریه.واژه5جدول

رشته/حوزه

 مطالعاتی
 پرداز)سال(نظریه تکرارواژگان

تعدادمطالعاتصورت

*گرفته
 

روان
 

ی
ی محیط

شناس
 

Place Attachment (933) 
Place Belonging (42) 

Sense of Place (2668) 

 (4300کانتر )
 (4339مونتگومری )

 (4331آلتمن )
 (4334شامای )
 (4390اگنیو )

 (1545اسکنل و گیفورد )

9119 

ی و برنامه
طراح

 
ی 

ریز

ی
شهر

 

Placemaking and Urban Design (943) 
Place Framing(11) 

 (1554( بنرجی )1541کرمونا )
 پی. پی. اس

 (1541) عارفی
 (1559الرسن )
 (4331تیبالدز )

301 

صاد
اقت

 Political economy and Placemaking (5) 
Place Branding (393) 

Place Marketing (336) 

Place Capital (10) 

Value of Place (60) 

 (4331( هاروی )4334لوفور )
 (1550کاوارتسیز )

951 

جامعه
 

ی
شناس

 

Place memory (250) 
Place Identity (762) 

Non-place (20) 

 (4300) الکساندر
 (4331پور ) مدنی

 (4330اوژه )

4519 

ی و 
فلسفه و پدیدارشناس

ی
ی انسان

جغرافیا
 

Place Meaning (186) 
Genius Loci (172) 

Sense of Place (2668) 

Place Belonging (42) Placelessness (133) 

Nowhereness (3) 

Phenomenology of place (1594) 

 (4395شولتز )
 (4331رلف )

 (4339دیوید سیمون )
 (4331رابرت ماگروئر )
 (4991پروین پرتوی )

1039 

ط
محی

 
ت

زیس
 

Sustainable Placemaking (140) 
Eco-Placemaking (32) 

 (4331هاگ )
 (4903گلکار )

 (1541استیلجنبر )
 (1541رین استرن )

401 

ت و 
مدیری

ت
سیاس

 
ی

گذار
 

Policy Making and Placemaking (145) 
Democratic Placemaking (4) 

Place keeping (38) 

Place Management (141) 

Place shaping (52) 

 (1545بورتون و دمپسی )
 (1554والش )
 (1559ویلد )

995 

ی
فناور

 

Cyber Place Making 
 (1551کلی )

 (1553تان و ایی )
45 

 منبع:نگارندگان

وجود آمده است.  میالدی به 05واژة تخصصی در ترکیب با مفهوم مکان پس از دهة  10دهد  نشان می 4جدول 

شناسی،  شناسی محیطی، جامعه ریزی شهری، جغرافیای انسانی، روان های فلسفه و پدیدارشناسی، طراحی و برنامه رشته

اند.  وم از دیدگاه نظری خود پرداختهگذاری و اقتصاد هریک به بررسی این مفه فناوری سایبر، مدیریت و سیاست

و  4«سازی مکان»تکرار و بعد از آن  1119با « حس مکان»پرکاربردترین واژه در مطالعات مکان مربوط به مفهوم 

ها بیشترین تأثیر را در ساخت مفاهیم  سازی نیز در میان واژه تکرار است. البته واژة مکان 4103ترکیبات مشتق از آن با 

 د.ترکیبی دار

                                                                                                                                                                   
1. Place Making 
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مکان؛درحوزۀروانشناسیمحیطیتاقلمرومعناییپدیدارشناسیوجغرافیایانسانی
و  4پردازان این دو رشته معنای مکان عنوان معنا تأکید دارند. نظریه شناسان محیطی بر تعریف مکان به پدیدارشناسان و روان

و  1، حس تعلق به مکان9، روح مکان1انند حس مکاناند. در پدیدارشناسی واژگانی م های سازندة آن را تعریف کرده مؤلفه

اکتسابی مطالعه در -شناسی محیطی، علم تجربی (. دانش روان4991؛ شولتز، 4301استفاده شده است. )رلف،  0حس المکانی

ارها و شناختی، به مطالعة روابط، رفت های مختلف در زمینة روان هایی از حوزه محیط است که با گردآوری دانش-روابط انسان

شناسی، علوم  شناسی، جامعه هایی مانند انسان ای، دانش رشته عنوان زمینة بین رو به پردازد؛ از این تجارب انسانی در محیط می

(. برخی اندیشمندان این حوزه که به مکان توجــه 4931بگلو،  قومی و قره گیرد )ناری اقتصاد و علوم سیاسی را نیز دربرمی

هــا  شــود و بر اثــر رابطة هیجانی مردم و مکان ــن باورنــد کــه معنا به مــکان نســبت داده میاند، بــر ای داشــته

گیری  نظران شکل داند که برای انسان معنا یابد. از منظر این صاحب شناسی محیط مکان را جایی می آید. روان وجود می به

فضایی(، فضای اجتماعی )سامانة  -ی کالبدی )سامانة کالبدیشود؛ فضا معنا در ذهن افراد سه حوزة فضایی را شامل می

شناسی محیطی،  (. در روان4939روش و قاسمی،  دریافتی( )نیک -وجودی )سامانة ادراکی -رفتاری( و فضای فردی -جمعی

 د.در رابطه با مفهوم مکان مطرح هستن 1بستگی به مکان واژگان حس مکان و مراتب آن، حس تعلق به مکان و حس دل

شناختی، معانــی بســیار  شــناختی فرهنگــی و روان هــای علمــی جامعــه اصطــالح حــس مــکان در حوزه

ها، معانی و  بر عناصر کالبدی، حاوی پیام دهد محیط عــالوه شده نشان می های انجام پژوهش وســیع و متفاوتــی دارد.

کنند و به قضاوت  ها را ادراک و رمزگشایی می های خود آن و انگیزه ها، توقعات رمزهایی اســت که مردم براســاس نقش

آید، حس مکان نامیده  وجود می پردازند. این حس کلی که پس از ادراک و قضاوت محیطی خاص در فرد به آن می

تعلق به آن کنندگان و درنهایت احساس  برداری بهتر از آن، رضایت استفاده شود که سبب هماهنگی فرد و محیط، بهره می

 (.00: 4301شود )رلف،  مکان و تداوم حضور در آن می

هـــا، تاریـــخ،    هــای ذهنــی افــراد ماننـد خاطـــرات، ســـنت    سو ریشــه در تجربه مفهــوم حــس مــکان از یک

قبیـل منظـــر، بـــو،    دارد و از دیگــر ســو متأثر از عوامــل عینــی و بیرونــی در محیـــط از   فرهنــگ و اجتمــاع و...

هــای مختلــف نســبت بـــه آن مـــکان بـــرای افـــراد منجـــر       گیــری تداعی صــدا و... اســت کــه بــه شــکل

دهـد کـه    ( مـدلی از حـس مکـان را ارائـه مـی     1549) «شناسـی مکـان   روان»(. کانتر  در کتاب 4990شــود )فالحــت،  می

هـا و   های فیزیکـی، فعالیـت   ویژگی»سازندة هر مکان است. وی برای هر مکان سه مؤلفة  های کنندة رابطه میان مؤلفه تبیین

 کند. را تعریف می« تصورات

( اعتقاد دارند کــه تعلق به مکان چیزی بیــش از تجربــة عاطفــی و شــناختی مکان است و 4331آلتمــن و لو )

شــود. همچنین معتقدند این ارتباط در طول زندگی  کننــدة افراد با مکان را نیز شــامل می عقایــد فرهنگی مرتبــط

( تعلق به مکان را 4334شامای )واند به چنین ارتباطی منجر شـود. ت آید و تجربة بلندمـدت از مـکان می وجود می به

با « داشتن  تقدیر مشترک»و « بودن»تنها از نام و نمادهای مکان آگاه است، بلکه احساس  داند که فرد نه وضعیتی می

واژة حس  است. دهد، برای فرد نیز مهم مکان را نیز دارد. در این وضعیت، نمادهای مکان و آنچه برای مکان رخ می

گردد.  برمی 4315بستگی مکان به دهة  های مرتبط با این رشته است. طرح مفهوم دل بستگی مکانی از دیگر واژه دل

                                                                                                                                                                   
1. Place Meaning 

2. Sense Of Place 

3. Genius Loci   
4. Place  Belonging  
5. Placelessness 
6. Place Attachment 



 5931ستانزم،4ۀ،شمار15ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش359

مکانی و  جایی و تهدید روزافزون بی شدن، افزایش جابه شدن روابط مردم، مکان ناشی از گسترش جهانی دلیل سست به

ریزی و طراحی مدنظر قرار گرفته  شناسی، برنامه های مختلف اجتماعی، روان ارتباط مردم و محیط، این مفهوم در حوزه

های متعدد، به ارائة تعاریف گوناگونی از آن منجر شده است. همچنین  بستگی مکانی در حوزه است. کاربرد مفهوم دل

(. توآن 409: 4331ودر، بستگی مکانی وجود دارد )اسکر کنندة دل های تعریف توافق جمعی کمی دربارة تعریف یا مؤلفه

شود. او معتقد است  داری اشاره دارد که در آن شخصیت فرد با مکان ترکیب می ( به وجود وضعیتی از ریشه4334)

بستگی  وابستگی/ دل»( در کتاب 4331بستگی است. آلتمن و لو ) عملکرد اولیة یک مکان، تولید و زایش حس تعلق و دل

 موضوعی چندسویه، احساسی و پیچیده است.« بستگی به مکان دل»رد که بر این موضوع اصرار دا« به مکان

کند. در این سطح فرد ارتباط عاطفی  حس مکان معرفی می 4بستگی به مکان را چهارمین سطح ( دل4331شامای )

ص مکان را آید. در این حالت، شخ شمار می ای با مکان دارد. مکان برای او معنادار است و مکان محور فردیت به پیچیده

منظور تدقیق مفهوم  ( به1554ها تأکید دارد. هیدالگو و هرناندز ) داند و بر تفاوت آن با دیگر مکان فرد می منحصربه

بستگی و شاخصة اصلی آن یعنی حفظ  بستگی مکانی و تمایز آن با مفاهیم مشابه با ارجاع به تعریف نظریة دل دل

افراد و مکانی خاص که شاخصة اصلی آن گرایش افراد به حفظ نزدیکی به احساسی مثبت میان »بستگی را  نزدیکی، دل

 «.کنند آن مکان است، تعریف می

(. در این مدل بعد اول فاعل 4اند )شکل  بستگی مکانی پرداخته گانة دل ( به ارائة چارچوب سه1545گیفورد و اسکنل )

بستگی به مکان است )اسکنل و  ترین بعد دل سومین و مهمشناختی است. بعد مکانی نیز  و بازیگر است. بعد دوم بعد روان

 (.1-1: 1545گیفورد، 


بستگیمکانیدرمدلاسکنلوگیفورد.ابعادحسدل5شکل

2252منبع:اسکنلوگیفورد،

                                                                                                                                                                   
شدن بستگی به مکان، یکی تعلق به مکان، دل تفاوتی به مکان، آگاهی از قرارگیری در مکان،شمارد: بیوی هفت سطح برای حس مکان برمی. 4

 با اهداف مکان، حضور در مکان، فداکاری برای مکان.
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مکاندرحوزۀاقتصادشهری

ای  رد. مکان و اقتصاد رابطهگی ها شکل می عنوان بستر فعالیت بخش وسیعی از مباحث اقتصادی در ارتباط با مکان به

بررسی  قابل 4مبنا دوسویه دارند که این رابطه از دو جنبة اقتصاد سیاسی و تأثیر آن بر فرم مکان و توسعة اقتصادی مکان

ای است که در  صورت مستقیم و غیرمستقیم، بازتاب روابط اقتصادی، طبقاتی و سیاسی حاکم بر جامعه است. هر مکان به

های  رو هریک از نظام اقتصادی گوناگون دارد و از این-های اجتماعی اقتصاد سیاسی پیوندی استوار با نظام آن قرار دارد.

ترین  گیری مکان دارد. هاروی از برجسته ای از بعد اقتصاد سیاسی بر شکل کار و... اثر ویژه رادیکال، لیبرال، محافظه

 (.431: 4991، نژاد و عیدی پردازان در این زمینه است )حاتمی نظریه

شود،  نیز نامیده می« مبنا توسعة اقتصادی مکان»از سوی دیگر در فرایند آفرینش مکان، راهبرد توسعة اقتصادی که  

رویکردی است که بر استفاده از امکانات عمومی جامعه برای توسعه و پیشرفت اقتصادی تأکید دارد. این رویکرد بر 

های جدید، افزایش  گذاری های جامعة محلی برای جذب سرمایه موجود و دارایی های ها، ساختمان های خاص مکان ویژگی

ها و ابزارهایی با واژگان و اصطالحات  وکارهای موجود، جذب توریست و طبقة خالق متمرکز است. تکنیک میزان کسب

اند که هدف  گرفته  شکلدر این زمینه  0و ارزش مکان 1، سرمایة مکانی9، بازاریابی مکان1تخصصی مانند برندینگ مکان

 (.145: 1541ها ارتقای هویت رقابتی مکان برای جذب توریست و طبقة خالق است )رگرسون،  آن



شناسیشناسیوانسانمکان؛درحوزۀجامعه

تواند در فضا شکل بگیرد  کنند. روابط اجتماعی می شناسی رابطة فضا و روابط اجتماعی را بررسی می شناسی و انسان جامعه

شود، یا اینکه فضا  ها می بخشد یا مانع آن و با شکل فضا تهدید شود )جایی که محیط فیزیکی عملکردها را سهولت می

ریزان و طراحان شهری بر الگوهای  گیری محیط مصنوع برنامه گیرد(. با شکل واسطة برقراری روابط اجتماعی قرار می

های دارای  ریزان شهر محیط ( معتقد است طراحان و برنامه4319گذارند. گانس ) عملکردی و زندگی اجتماعی اثر می

کنند. از دیدگاه رلف نیز رابطة اجتماع و مکان بسیار قوی است؛ تا آنجا که  های واقعی را خلق می پتانسیل و مردم محیط

وسویه میان افراد درون ها، تعامالت و تعهدات د توان مکان را نیز بیش از هر چیز، تظاهر و بیان کالبدی باورها و ارزش می

های مشترک و  هستند و بر پایة اعمال و فعالیت« همگانی»ها  اجتماع دانست. بر این پایه رلف معتقد است که مکان

پور نیز معتقد است  (. مدنی41: 4301شوند )رلف،  ها و معناهای همگانی ایجاد و شناخته می همچنین اشتراک در نشانه

داند و  ها را پویا می کنش فرایندهای اجتماعی مختلف هستند. وی فضا و مکان ی برای برهمها مقرهای ها و مکان انسان

کند.  های روزمره، پیوسته تغییر می خود، از فضای جهانی تا ریز فضای رویه  های ممکن معتقد است فضا با همة مقیاس

کنند  پذیر می ه، اما به هم مرتبط را امکانهای چندگان خود جای دارند و هویت  این فضاها در عین حال در متن اجتماعی

 (.4: 4990پور،  )مدنی

کند  استفاده می 1«نامکان»شناختی است. وی با تأسی از میشل دوسرتو از اصطالح  به باور اوژه، مکان واقعیتی انسان

ای از مناسبات  مجموعه ها جایگاه نوعی کیفیت سلبی در مکان، یعنی به غیبت مکان در خود مکان اشاره دارد. نامکان و به

های  طور که مکان اند ارتباط مستقیمی ندارند. همان هستند که با هدفی که برای آن تأسیس یافته  با خود و دیگران
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که  کنند؛ درحالی ها هم قراردادهای منفرد و منزوی ایجاد می شناختی مولد امر اجتماعی ارگانیک هستند، نامکان انسان

 .(10: 4330مند و تاریخی هستند )اوژه،  طهمند، راب ها هویت مکان



ریزیشهریمکاندرحوزۀطراحیوبرنامه

در ارتباط با مفهوم مکان سیر « های باکیفیت برای مردم ساخت مکان»عنوان دو رشته با هدف  ریزی شهری به طراحی و برنامه

های کالبدی و  شته )مانند زیته، لینچ و کالن( بر مؤلفهپردازان این ر اند. در ابتدا نظریه تحولی در ادبیات نظری خود طی کرده

اقتصادی -عنوان محصول نهایی فرایندی اجتماعی کردند. در ادامه این دو رشته مکان را به شناسی تأکید می مفاهیم زیبایی

( در 4331س تیبالدز )ساخت هستند. فرانسی های انسان دنبال ایجاد معنا در مکان این دو رشته به 4335درنظر گرفتند. از دهة 

های عمومی شهرها چالشی بزرگ است. در  هایی برای ارتقا و احیای عرصه کند که یافتن راه بیان می« ترند ها مهم مکان»مقالة 

: 4935ها ارجحیت دارند )کرمونا، ها و اتومبیل ها بر ساختمان های جدیدی تعریف شوند که در آن مکان این چالش، باید اولویت

 در ادبیات طراحی شهری مطرح شده است. 4سازی های اخیر واژة مکان سال(. در 49

سازی فرایند طراحی شهری است که هدف آن  کند که مکان بیان می 1«همراه با طراحی شهری»بنرجی در کتاب 

های زندگی سالم و کیفیت  آفرینش جوامعی است که ویژگی بارز و مشخص، حس اجتماع قوی، بستری برای انواع شیوه

زمین و  کاری محیط و منظر، توسعة کنند. این فرایندها ممکن است فیزیکی باشند، مانند دست باالی زندگی را عرضه می

ها که در هر  صورت ذهنی روی دهند، مانند الصاق معانی و ایجاد احساسات مختلف انسانی در مکان ها، یا به ساخت ساختمان

 (.91: 1554گیرد )بنرجی و لوکیتو،  نفعان در آن فضا شکل می دلیل تفاهم مشترک ذی ها از خالل یا به صورت همة آن

( برداشت وسیعی از طراحی شهری را بررسی می کند 4934« )ضاهای شهریهای عمومی، ف مکان»کرمونا در کتاب 

های بهتر برای  فرایند ایجاد مکان»مثابة  که بر ساختن مکان برای مردم تمرکز دارد. این کتاب بر طراحی شهری به

« طراحی شهریای در فرایند  دهی مکان: نظریه پیوستار شکل»ای با عنوان  کند. همچنین در مقاله تأکید می« مردم

گیری مکان را در قالب چارچوبی  کند. وی شکل گیری فضاهای عمومی را در شهر معاصر بررسی می ( شکل1541)

 کند. بندی می ها/ فرایندها/ روابط قدرت قالب یکپارچه و در طول زمان شامل زمینه

شود، مکان را حاصل چهار  سازی جهانی دنبال می کمک قطب مرکزی جنبش مکان که به 9«پروژة فضای عمومی»

داند. این گروه مکان موفق را مکانی  پذیری، فعالیت و کاربری، دسترسی و ارتباط، تصویر ذهنی و آسایش می بعد اجتماع

های اجتماعی و زندگی در  ، شبکههای مختلف اجتماعی های کالبدی مکان امکان حضور و تعامل گروه داند که ویژگی می

های مختلف  روز را فراهم کند. تعریف رویدادهای اجتماعی، تنوع فعالیتی و کاربری برای جذب گروه ساعات مختلف شبانه

بودن آن و نحوة دسترسی به فضا که  رؤیت هاست. نحوة سیرکالسیون فضا و قابل ترین عامل پویایی مکان افراد مهم

های اجتماعی نقش  کند در تقویت تداوم حرکت و حضور گروه عنوان دسترسی کالبدی و بصری یاد می تیبالدز از آن به

کلیدی دارد. درنهایت تشخص و خوشایندی فضا که به جذب مردم به قرارگاه و دریافت آسایش ذهنی از فضا منجر 

 (.https://www.pps.org/ 41/44/1541شود، بعد چهارم در طراحی یک مکان موفق است ) می



گذاریمکان؛درحوزۀمدیریتوسیاست

است.   ها تأثیر پذیرفته گذاری نیز توجه دارد و از آن سازی به مباحث مدیریتی و سیاست های مرتبط با مکان و مکان نظریه

                                                                                                                                                                   
1. Placemaking 

2. Companion to Urban Design 

3. Project For Public Space (P.P.S( 

https://www.pps.org/
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هایش  (. مدیریت مکان بر مبنای خصیصه0: 1554، تعریف موجز و واحدی وجود ندارد )والش، 4برای مدیریت مکان

ها،  است. در این شرایط، همة افراد از فرصت 1دنبال دستیابی به هدف برابری و عدالت شود. مدیریت مکان به تعریف می

آن است. براساس این  9«پاسخگویی»های کلیدی مدیریت مکان  شوند. از جنبه مند می ها و امکانات برابر بهره مکان

ها و وظایف هریک از نهادهای مدیریتی باشد. برای حل  دنبال مشخص و تدقیق مسئولیت ریت مکان باید بهویژگی، مدی

براین  باشد. عالوه 1های مدیریت مکان باید هماهنگ و یکپارچه پیوستة مرتبط با مکان، سیاست هم مسائل پیچیده و به

 (.0-1ا و بازتعریف نقش جامعة محلی است )همان: پذیری رویکرده سازی مؤثر در گرو انعطاف تخصیص بودجه و تصمیم

ریزی و طراحی  کند که در برنامه این رویکرد بیان می .است 0رویکرد مهم دیگر در مدیریت مکان، نگهداشت مکان

که نحوة مدیریت و نگهداری آن  شود؛ درحالی صرف می 1دهی به مکان شهری توجه و هزینة بسیاری برای ساخت و شکل

تعریف نگهداشت مکان؛ مدیریت بلندمدت فضاهای »( در مقالة 1541گیرد. دمپسی ) کمتر مدنظر قرار می در بلندمدت

داند )بورتون و دمپسی،  پردازی این واژه می توجهی به مفهوم توجهی به مفهوم نگهداشت مکان را کم دلیل بی« عمومی

1541 :44.) 

هداشت مکان بر مدیریت بلندمدت مکان داللت دارد که ( مطرح کرد. نگ1559این مفهوم را نخستین بار ویلد ) 

زیستی پس از پایان مراحل ساخت مکان است  اقتصادی و محیط–دنبال تضمین بقای کیفیت اجتماعی مدیریتی مداوم و به

ی مکان یابند )برای نمونه با رشد گیاهان تنوع زیست (. از نظر وی بسیاری از ابعاد مکان در طول زمان توسعه می1)نمودار 

بستگی مکانی افراد به مکان  های اجتماعی درون آن و حس دل کند یا تعریف رویدادهای جدید در مکان فعالیت تغییر می

(. نگهداشت مکان به کیفیتی اشاره دارد که افراد تمایل دارند 09: 1559کنند( )ویلد و همکاران،  را دستخوش تغییر می

رو با مفاهیمی مانند نگهداری، مدیریت، توسعه،  (؛ از این41: 1545دمپسی،  بارها به مکان مراجعه کنند )بورتون و

 (.40: 1541یابد )بورتون و دمپسی،  ریزی و ارزیابی ارتباط می سیاست، بودجه

 
 .مدلمفهومینگهداشتمکان2شکل

2252منبع:بورتونودمپسی،

                                                                                                                                                                   
1. Place Management 
2. Equity and Targeting 

3. Outcomes and Accountability 
4. Coordination and Integration 
5. Place-Keeping 
6. Place-Shaping 
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کردن جامعة محلی تحقق نخواهد یافت )انتریکین  مدیریت مکان بدون درنظرگرفتن مفاهیمی مانند مشارکت و دخیل

 (.95: 1551و تپل، 



زیستمکاندرحوزۀمحیط

ها و  شده دربارة کیفیت ، بسیاری از نظریات مطرح4395در دهة « شناسی پایداری مبتنی بر بوم»پس از طرح مبحث 

زیستی و مبتنی بر  با مسائل محیط سه معیار مرتبط 4335های مکان بازنگری شد؛ برای مثال بتنلی در سال  مؤلفه

های  وحش( را به کیفیت ها و حمایت و پشتیبانی از طبیعت و حیات کردن آلودگی شناسی )کارایی مصرف انرژی، حداقل بوم

محیطی به مدل مکان کانتر، مدلی چهاربعدی با  کردن مؤلفة زیست (. گلکار با اضافه14: 4903)گلکار،  4مکان اضافه کرد

است « اکوسیستم»و « تصورات»، «فعالیت»، «کالبد»را تعریف کرد. این مدل ترکیبی از ابعاد « ان پایدارمک»عنوان 

 (.11: 4903)گلکار، 

یابد، بلکه مکان بر محیط و اکوسیستم  سازی فرایندی پویاست. با ساخت یک مکان موضوع خاتمه نمی مکان

در فرایندهای  نظرگرفتن اکوسیستم طبیعی و حفظ پایداری آن بایدرو در (؛ از این405: 1541تأثیرگذار است )استیلجنبر، 

در ادبیات  9سازی پایدار و مکان 1آور های تاب مکان (. مفاهیمی مانند401: 4331سازی مدنظر قرار بگیرد )هاوق،  مکان

 نظری مکان تأثیرگذار هستند.



مکاندرحوزۀفناوری
ها و  ها، تکنیک نزدیک و عمیقی دارند. در همة جوامع، اختراع روشای  انقالب فناوری با تحوالت اجتماعی رابطه

ابزارهای جدید تا حدودی برای رشد و بقا به تغییرات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... نیاز دارند. با رشد روزافزون اینترنت، 

رگذار بوده است. در حال ازپیش در زندگی افراد تأثی شدن آن، فضای مجازی آنالین بیش افزایش پهنای باند و ارزان

کنند. حتی بسیاری از تعامالت اجتماعی در  حاضر، بسیاری از افراد در فضاهای مجازی زندگی، کار، بازی و تفریح می

گیری حس مکان در فضای عمومی مجازی  که به چگونگی رفتار کاربران و شکل گیرد؛ درحالی فضای مجازی شکل می

 0توان مکان عمومی مجازی (. پرسش این است که چگونه می900: 1551)کلی، ( کمتر توجه شده است 1)زندگی دوم

« ها در فضای مجازی طراحی مکان»ای با عنوان  کِی و مارکس در مقاله .(94: 1553وجود آورد )تان و ایی،  مناسب به

های نسبی،  اند. این معیارها شامل رویدادها، حضور، مکان پیشنهاد کرده« سازی مجازی مکان»( هشت معیار برای 1554)

( نیز چهار معیار 1553ایی )(. تان و 1550یادماندنی و سازگاری است )کلی و مارکس،  های متنوع، انتقال، به اصالت، تجربه

 اند. زمینه، نوع حرکت، نمایش گرافیکی و ابتکار را به معیارهای فوق اضافه کرده

                                                                                                                                                                   
عنوان کیفیات  پذیری را بهتناسبات بصری و انعطافاین هفت مؤلفة نفوذپذیری، گوناگونی، خوانایی، غنای حسی، رنگ تعلق،  . وی پیش از 1

 یک محیط پاسخگو معرفی کرده بود. 

2. Resilient Place  
3. Sustainable Placemaking 

4. Second Life 

5. Virtual Public Place 
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هابحثویافته
شناسیمفهوممکانشناسیماهیتهستیگونه

متفاوت و البته پیوسته را  4توان چهار گونة های مطالعاتی مفهوم مکان بیان شد، می براساس آنچه تاکنون در زمینة حوزه

 شناسی این مفهوم ارائه کرد. در حوزه هستی

های بصری مکان اغلب بخشی از زبان مشترک طراحان  : ویژگیهایبصریایازنشانه.مکان،مجموعه5

تر  لموسکند تا میان عناصر مختلف تأثیرگذار بر فرم مکان تفاوت قائل شوند. این بعد از مکان، م ها کمک می است به آن

(. دای 49: 4333گیرد. )مون،  را درنظر نمی« حس مکان»های دیگر مکان در ایجاد  از سایر ابعاد آن است و تأثیر الیه

کنند. همچنین  های بصری خود با ما صحبت می ها با ویژگی کند که مکان بیان می 1«روح و مکان»( در کتاب 1551)

در اولین مواجهه با »ای که  گونه های دیداری آن است؛ به ساس درک ویژگیمعتقد است اولین سطح ادراک ما از مکان برا

کند که چگونه  (. بیکن بیان می415: 1551)دای، « کنیم ها توجه می ها و رنگ ها عموماً به ابعاد، مصالح، نسبت مکان

 9«مای ارزیابانة شهرسی»( نیز در کتاب 4339(. نسر )91: 4934توان حرکت را توالی بصری محیط خواند )بیکن،  می

 شمارد. شناختی مکان را برمی های زیبایی ویژگی

بندی  شناسی مفهوم مکان دسته گونه از هستی نظران با تأکید خود بر ابعاد بصری و دیداری مکان در این برخی صاحب

منظر »الن با ، ک0«های دیداری الیه»، زوکین با طرح مفهوم 1«تصویر ذهنی»شوند؛ مانند لینچ با طرح مفهوم  می

تضاد و »و کاپالن با   (، کاپالن441: 4991)توالیی،  0«نگاری پیکره»، ونچوری با «دیدهای متوالی»و  1«شهری

( و 499 :4339آور،  )استرن و کراک 45«اغتشاش»، اسمیت با «هرج و مرج»و  3«تهییج دیداری»، آرنهایم با 9«پیچیدگی

های  نظران و ویژگی شده از سوی این صاحب (. با توجه به مفاهیم مطرح1: 4935)بحرینی،  44«چیدمان فضا»هیلیر با 

 ها درنظر گرفت. ترین حوزة مطالعاتی این دسته از نظریه توان طراحی شهری را مهم گونه می موضوعی مطرح در این

هـایی ملمـوس اسـت و بـر حـل       در این رویکرد، مکان محصول نهـایی بـا ویژگـی   :عنوانمحصول.مکانبه2

نظـران بـرای    (. در رویکرد محصول مبنا، اندیشـمندان و صـاحب  91: 1554الت موجود تأکید دارد )بنرجی و لوکیتو، مشک

مـدرن،   کنند. در پایان قرن بیستم، بخش اعظمی از اصول معماری پسـت  سازی تالش می های منطقی مکان توسعة روش

حـل   هـا بـرای    زمـان بودنـد تـا از آن    هـای بـی   یفیـت های خاصی از ک دنبال تعریف گونه نوشهرگرایی و طراحی شهری به

دنبال نتایج پذیرفته و ایجـاد تغییـر    عنوان محصول به (. مکان به45: 4330مشکالت شهرهای معاصر استفاده کنند )الین، 

های ملمـوس و فیزیکـی مکـان و     محور بر جنبه رویکرد محصول (.91 :1544تر است )سیدرز و بنرجی،  در مناطق محروم

 (.03: 1550مدت تمرکز بیشتری دارد )عارفی،  های زمانی کوتاه هباز

                                                                                                                                                                   
1. Type 
2. Spirit and Place 

3. The Evaluative Image of the City. 

4. Image 
5. Visual Layering 
6. Townscape 
7. Iconography 
8. Contradiction/Complexity 
9. Visual Excitement 
10. Chaos 
11. Syntax 
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( با 4331، سورکین )1«شناسی گونه»( با مفهوم 4991، کریر )4«نوشهرگرایی»( با مفهوم 1559دوانی و پالتر زیبرگ )

مکان »فهوم ( با م1554، بنرجی و لوکیتو )1«اقتصاد تجربی»( با مفهوم 4339، گیلمر )9«تم پارک»کردن نظریة  مطرح

اند.  شناسی مکان قرار گرفته در این رویکرد هستی 0«گونه»( با مفهوم 4300و الکساندر و رسی )« عنوان محصول نهایی به

هایی مانند طراحی  توان حوزه شده در این رویکرد می شناسی و مفاهیم و واژگان مطرح اند. با توجه به ماهیت روش گرفته

های مطالعاتی تأثیرگذار در این گونه  ترین حوزه های فنی را مهم اوری و رشتهزیست، فن شهری، محیط ریزی  شهری، برنامه

 دانست.

توان در مفهوم دگرگونی مکان در طول زمان  شناسی به مکان را می سومین رویکرد هستی:عنوانفرایند.مکانبه9

کنند. این فرایندها در کنار  توسعه پیدا مییابند و بار دیگر  کنند، تنزل می شوند و رشد می ها دگرگون می وجو کرد. مکان جست

دهند. رویکرد مکان  گذارند و آن را تغییر می هم انعکاس نیروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی هستند که بر مکان تأثیر می

ه عنوان فرایند، روندی تکاملی را طی کرده است. تغییرات اجتماعی و کالبدی مکان و توجه به اقتصاد سیاسی مکان ب به

: 1550ای و محلی منجر شده است )عارفی،  بررسی تأثیر نیروهای مختلف مؤثر بر خلق مکان در سطوح مختلف ملی، منطقه

« ایجاد مکان»کند که نیروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چگونه در  لوفر در نظریة حق به شهر خود تبیین می .(95

: 4301هستند )لوفر، « شدن شدن و زیسته شدن، ادراک چگونه فهمیده»جلی ها ت گانة لوفور، مکان گذارند. براساس سه تأثیر

کنندة روابط  کند، سیمای فضایی یک مکان درواقع منعکس (. هاروی با الهام از لوفور در نظریة عدالت اجتماعی بیان می01

ابسته است. فهم فرایندهای هایش به درک فرایندهای اجتماعی و زعم هاروی، فهم فضا با همة پیچیدگی اجتماعی است. به

 (.13-45: 4309اجتماعی نیز به درکی از شکل فضایی وابستگی دارد )هاروی، 

 0«اقتصاد سیاسی مکان»، کستلز، لوفر و هاروی با ارائة مفهوم 1«مکان هنوز موضوع است»تیبالدز با طرح مسئلة 

( با ارائة 1554، زوکین )9«ول اجتماعی و فرهنگیعنوان محص مکان به»( با مفهوم 4990پور ) (، مدنی91: 4999)فکوهی، 

 45«های عمومی و مردمی مکان»گل با مفهوم  در خصوص مکان و کرمونا و یان 3«وجودداشتن و موجودشدن»مفهوم 

گیرند. با توجه به واژگان و  نظران این گونه از مفهوم مکان قرار می ترین صاحب ( در زمرة مهم454: 1550)کرمونا، 

زیست، اقتصاد،  های مطالعاتی طراحی شهری، محیط شناسی مطالعات این رویکرد، حوزه شده، روش رحمفاهیم مط

شناسی مکان به شمار  های مطالعاتی در این رویکرد هستی ترین حوزه گذاری از مهم شناسی، مدیریت و سیاست جامعه

 روند. می

مکانبه4 شده معنا  های ساخته که مردم چگونه به مکانکند  این رویکرد به این نکته اشاره می:عنوانمعنا.

صورت فردی  چه به -ها اند. انسان های ما شکل گرفته ها را کانون گردآمدن معناهایی که در تجربه بخشند. رلف مکان می

از (. رلف هدف اصلی خود را 454: 1550کنند )کرمونا،  ها را به مکان تبدیل می و چه گروهی با الصاق معانی به فضاها آن

ها تجربه  ها از طریق آن خواند که مکان های گوناگونی می شناسایی شیوه« مکان و حس المکانی»نگارش کتاب 

                                                                                                                                                                   
1. New Urbanism 
2. Morphology 
3. Theme Parks 
4. Experience Economy 
5. Architectural Typology and Archetypes, 
6. Place Still Matters  
7. Political Economy of Place 

8. Social and Cultural Production of Place 

9. Being and Becoming 

10. Public Places 
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(. وی تأکید دارد که مطالعة پدیدة 4: 4301)رلف،  داند شوند. او مکان را در پیوند با سرشت انسان و موجودیت او می می

زعم وی چیزها و عناصر دنیا در  فهم نخواهد بود. به قابل 4یمکان و حس مکان بدون درنظرگرفتن مفهوم حس المکان

 (.155: 1550ها را از معناهایشان جدا کرد )رلف،  توان آن شوند و نمی تجربه می« معناهایشان»پیوند با 

ن تنیدة آنان تأکید دارد. به گفتة او، مکان در معماری نوی و مکان و ارتباط درهم 1«دنیای زندگی»شولتز بر مفهوم 

قلمرو »درواقع نابود شده است و انسان در « روح مکان»گرفتن شخصیت محلی  چندان مدنظر قرار نگرفته است. با نادیده

آورد  وجود می گمان حس ضعیفی از تعلق و مشارکت به شود. از دید شولتز این فقدان مکان بی رها می« ها مکان شهری بی

فلسفة »(. افرادی مانند هایدگر و شولتز با ارائة 411: 4991شود )شولتز،  یترتیب به ازخودبیگانگی انسان منجر م و بدین

 0«حس مکان»(، رلف، پانتر و کانتر و توآن با ارائة مفهوم 411: 4991)شولتز،  1«روح مکان»و  9«پدیدارشناسی مکان

مکان واقعی و »مفهوم  ( با1541(، عارفی )419: 4331)آلتمن و لو، « قلمروگرایی»(، آلتمن با مفهوم 1550)رلف، 

مکان »( با ارائة مفاهیم 4330( و اوژه )11: 4999)فکوهی،  0«مقدس و غیرمقدس»، راپاپورت با مفهوم 1«رمزآلود

نظران حاضر در این رویکرد هستند. با توجه به گسترة  ترین صاحب (. از مهم15: 4330)اوژه،  3«نامکان»و  9«بینابینی

ریزی  هایی مانند طراحی شهری، برنامه شده در مطالعات مکان حول محور معنا، حوزه تفادههای اس واژگان، مفاهیم و روش

 اند. آفرینی را در مطالعات مکان از منظر معنا داشته شناسی محیطی بیشترین نقش شهری، فلسفه، جغرافیای انسانی و روان

، تطور 9مکان را نیز تبیین کرد. در شکل  شده، تطور زمانی مفهوم شناسی ارائه رسد بتوان براساس گونه به نظر می

اساس،  های مطالعاتی مربوط به هر رویکرد ارائه شده است. براین شناسی مفهوم مکان و حوزه زمانی رویکردهای هستی

اند.  مطالعات مکان از مطالعات متمرکز بر ابعاد عینی مکان به سمت ابعاد درونی، ذهنی و معنایی مکان تغییر رویکرد داشته

ترتیب در ارتباط با مفهوم مکان بر  شده نیز درنظر گرفت. بدین شناسی ارائه توان متناظر با گونه این تغییر رویکرد را می

، از 4315توان سه دورة اصلی تاریخی را بازشناسی کرد؛ پس از انقالب صنعتی تا سال  مبنای گرایش غالب موضوعی می

(. در دورة اول تأکید بر ادراک بصری فضاست. در این 459: 4993جو،  یتاکنون )کاشان 4335، از 4335تا  4315سال 

محور است. در دورة دوم بر تأثیرات متقابل محیط و رفتار تأکید شده و نقش مسائل  زمان نگاه به مکان، نگاهی محصول

ش انسان در تعریف اجتماعی در خلق مکان پررنگ شد. در این دوره، مکان فرایندی پویا تعریف شد. در دورة سوم، نق

ترین وجه مکان  عنوان مهم گیری آن در ذهن انسان به تر شد. در این دوره تولید معنا و چگونگی شکل مکان پررنگ

شده پیرامون مکان در  های مطرح ترین وجوه نظریه مداری از مهم مدنظر اندیشمندان قرار گرفت. مالحظات امنیت و انسان

 این زمان است.

های مطالعاتی نیز هستیم. این تحول از دو طریق  ام با این تغییر رویکردها، شاهد تحول در حوزهاز سوی دیگر همگ

شناسی مکان )مانند  های هستی های مطالعاتی در برخی از گونه ترشدن نقش برخی از حوزه است؛ پررنگ ایجاد شده 

دیگری با تغییر رویکرد حوزة مطالعاتی  های فنی و فناوری در رویکرد محصول محور به مکان( و شدن نقش رشته پررنگ

شناسی مکان. این تغییر رویکرد از طریق تغییر در روش، اصول و مفاهیم آن رشته  های متفاوت هستی خاص در گونه

                                                                                                                                                                   
1. Placelessness 

2. Life World 

3. Phenomenology 

4. Genie Loci 

5. Sense of Place 
6. Mythical and Real Place 

7. Sacred and the Profane 

8. Betweenness of Place 

9. Non-Places 
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کند و در  کند )مانند حوزة مطالعاتی طراحی شهری که در دورة اول بر ابعاد بصری و محصول نهایی تأکید می ظهور می

دنبال خلق معنای مکان است(. شاید بتوان در برخی رویکردها،  بودن طراحی شهری به با تأکید بر فرایندی های بعدی دوره

های مطالعاتی در هریک از رویکردهای  ترین حوزه شده مهم های مطالعاتی دیگری را نیز شناسایی کرد، اما موارد ارائه حوزه

 شناسی مفهوم مکان هستند. هستی


 هایمرتبطبامطالعاتمکانشناسیورشتهمانیرویکردهایهستی.سیرتطورز9شکل

منبع:نگارندگان

 هایی مانند عمران، ترافیک، معماری و... است. های فنی رشته منظور از رشته *

گیرینتیجه
زمینة  های مطالعاتی متفاوتی در گرفته حوزه های صورت در این پژوهش، ابتدا مفهوم مکان بررسی شد. براساس بررسی

های دیگر را دارد. در ادامه،  مفهوم مکان شناسایی شد که هریک اصول و واژگان خاص خود و گاهی مشترک با حوزه

ای  رشته دهندة ماهیت میان ها نشان های مطالعاتی بررسی شدند. این حوزه مفاهیم مطرح درمورد مکان در هریک از حوزه

های فنی،  گذاری، رشته ریزی شهری، مدیریت و سیاست ی، برنامههایی مانند طراحی شهر مفهوم مکان است. حوزه

های  ترین حوزه شناسی، اقتصاد، فلسفه و روانشناسی محیطی از جمله مهم زیست، جغرافیای انسانی، جامعه فناوری، محیط

تحول در مطالعات های مطالعاتی در طول زمان دچار توسعه، افول و گاهی  مطالعاتی دربارة مفهوم مکان هستند. این حوزه

 اند. مفهوم مکان بوده

بندی مفاهیم و  شناسی دربردارندة طبقه دست آمد. این گونه شناسی مشخصی از مفهوم مکان به در ادامة پژوهش، گونه

شناسی مکان  اساس چهار رویکرد هستی های مطالعاتی مختلفی است. براین های مطرح در حوزه واژگان، اصول و روش

 شناسایی شد.

 های بصری؛ ای از نشانه عنوان مجموعه ن بهمکا

 عنوان محصول؛ مکان به

 عنوان فرایند؛ مکان به

 عنوان معنا. مکان به

های  ها و حوزه شناسی مفهوم مکان در ترکیب با رشته در ادامة پژوهش، سیر تطور تاریخی رویکردهای هستی

شدن برخی  غالب مطالعات مکان در طول زمان شاهد اضافهشد. با تغییر رویکردهای  مطالعاتی مهم در هر رویکرد ارائه 

ها در طول زمان دچار تغییر و تحول شده  ایم. همچنین رویکرد برخی رشته های جدید در فرایند مطالعات مکان بوده رشته

از  ای عنوان مجموعه مکان به»شناسی  است؛ برای مثال در طراحی شهری شاهد تغییر نگرش به مکان از رویکرد هستی

 هستیم.« سازی معنامحور مکان»به « عناصر بصری
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توان نتیجه گرفت مفهوم مکان مفهومی چندبعدی است و رویکردهای مختلف  با توجه به آنچه بیان شد، می

دهی به این مفهوم منجر شده است. از سوی دیگر هریک  های مختلف در شکل شدن رشته شناسی در آن به دخیل هستی

اند  های خاص خود در مطالعات مکان استفاده کرده بودن واژگان، از فرایندها و روش فراخور تخصصیها به  از این رشته

ترین مسئله در مطالعات مرتبط با مکان، نبود فرایند، روش و فهم مشترک در این مطالعات است. این مسئله سبب  مهم

درستی اتفاق نیفتد.  کاربردی در زمینة مکان بهشود ترکیب نهایی نتایج این مطالعات و تبدیل دانش نظری به دانش  می

رسد با توجه  نظر می ها نیازمندیم. به برای رسیدن به این فهم مشترک به حلقة واسط در ترکیب واژگان، فرایندها و روش

عنوان حلقة واسط  ( این رشته به45: 4934دوست،  ریزی شهری )ایران ای طراحی شهری و برنامه رشته به ماهیت میان

شدن نگارندگان برای استفاده از  کند. یکی از علل مجاب های مختلف دخیل در مطالعات مکان عمل می نظری میان رشته

شناسی و ایجاد زبان مشترک در مطالعات مکان، وجود بیشترین مشتقات ناشی  عنوان حلقة واسط روش طراحی شهری به

های تخصصی دیگر در  طراحی شهری است( با واژهسازی )که از کلمات تخصصی در حوزة  از ترکیب واژة مکان

سازی  مکان»، «سازی پایدار مکان»، «سازی اقتصاد سیاسی و مکان»های مطالعاتی گوناگون است. ترکیباتی مانند  حوزه

 و... از آن جمله هستند.« سازی ریزی و مکان برنامه»، «سازی مبتنی بر اکوسیستم مکان»، «معنامحور

های دخیل در  شناسی مفهوم مکان و رشته مختلف مطالعات مکان بر مبنای رویکردهای هستی های ، الیه1در شکل 

مشاهده است.  شدن نقش واسط و هدایتگر برای طراحی شهری در فرایند مطالعات مکان قابل فرایند مطالعات با قائل

ها را  رایند، روش و واژگان کلیدی آنرسد این مدل جایگاه مطالعات آینده دربارة مکان را مشخص و رویکرد، ف نظر می به

شود، اما باید توجه داشت گام بعدی برای تکمیل  مند می اساس مطالعات حوزة مکان هدفمند و نظام کند. براین تبیین می

 ها و فرایندهای مطالعاتی در هریک از سطوح مطالعات مکان است. این مدل مطالعه دربارة روش


ایرشتهمکاندرحوزۀمطالعاتمیانشناسی.مدلنظریمعرفت4شکل

منبع:نگارندگان
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