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چکیده

طراحــان در صورت اســتفاده مؤثر از رابطۀ انســان و مــکان در خلق فضا، می تواننــد محیط های با معنا 

و با هویت بیافرینند. پدیدارشناســی، به دلیل داشــتن قابلیت شناخت رابطۀ انسان و مکان، می تواند 

کنــد. روش تحقیــق ایــن مقالــه توصیفی-تحلیلــی و جمع آوری  کمــک  بــه طراحــان در فرآینــد طراحــی 

کتابخانــه ای بــوده اســت. هــدف ایــن تحقیــق، چگونگــی اســتفاده از  اطالعــات بــا اســتفاده از منابــع 

نگــرش »پدیدارشناســی« در فرآیند طراحی اســت. پدیدارشناســی مــکان، دو رویکرد هستی شناســی و 

شناخت شناســی را در بــر می  گیــرد. هستی شناســی بیشــتر دید مکانــی دارد و به دنبــال معنای مکان یا 

زیســت جهان )روح مکان( می باشــد، و شناخت شناســی بیشــتر نظرگاهی انســانی به موضوع دارد و به 

دنبال چیســتی مکان یا تجربۀ زیسته )حس مکان( است. نتایج تحقیق نشان می دهد در مراحل اولیۀ 

کرد. در این  فرآیند طراحی )شناخت مسئله(، از هر دو رویکرد »پدیدارشناسی مکان« می توان استفاده 

مرحلــه به کارگیــری روح مکان به عنوان راهنمای طراحــی در فرآیند طراحی هم امکان پذیر و هم الزامی 

می باشــد؛ و از حس مــکان می  تــوان با مشــارکت ذی نفعــان برای ایجــاد ظرفیت ارتباط مؤثــر بین فرد و 

کرد. عالوه بر این، بــرای آموختن از فرآیند طراحی و همچنین بهبود  مــکان در فرآیند طراحی اســتفاده 

گرفــت. در این  کاربر واقعــی، می توان رویکــرد شناخت شناســی پدیدارشناســی را بکار  ح بــا  ارتبــاط طــر

ح در آفرینش حس مکان پس از بهره برداری مورد سنجش قرار می گیرد. حالت، میزان موفقیت طر

واژه های کلیدی
پدیدارشناسی، هستی شناسی، شناخت شناسی، فرآیند طراحی.
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مقدمه
کانون  موضــوع رابطــۀ انســان و محیــط در چهار دهۀ اخیــر، در 
توجــه بســیاری از صاحــب نظــران در علــوم مختلــف بــوده اســت. 
گرچــه نــگاه علمی به پدیــده پیوند انســان و مکان مقولــه تازه ای  ا
نیســت، هنوز پرســش های متعددی در ارتباط با چگونگی تعریف 
رابطــۀ انســان و مــکان بــرای اســتفاده در فرآیند طراحــی معماری 
و  نظــران  صاحــب  پاســخ گویی  عــدم  به دلیــل  و  می  شــود  ح  مطــر
کارایی  طراحــان به این ســواالت، محیط هــای انسان-ســاخت از 
و عملکــرد مطلوبــی برخــوردار نیســتند. یکــی از بهتریــن روش هــا 
بــرای رفــع ایــن نارســایی ها، اســتفاده از رویکرد پدیدارشناســی در 
که پدیدارشناســی در معماری  فراینــد طراحی اســت؛ به این دلیل 
که دارای قابلیت های ناشناخته برای  گفتمانی زنده و فعال اســت 
گاهی از وضعیت انســان و محیط، ســویه های وجودی دریافت و  آ
ک محیــط، مــکان و فضا اســت )شــیرازی، ۱۳88 نقل شــده از  ادرا

شــولتز،۱۳88، ۹(. در ایــن صــورت، آفرینش فضا بــه صورت واقعی 
که  کار آن اســت  کاربر شــکل می  گیــرد؛ و نتیجۀ  گرفتــن  و بــا در نظــر 
فضا، قابلیت بیشــتری برای تبدیل شــدن به مکان و ایجاد ارتباط 
ویــژه بیــن فضا و انســان را دارد. از این رو، شــناخت و درک محیط 
و به کارگیــری ایــن شــناخت در فرآینــد طراحــی بــرای طراحــان در 
اولویــت اســت. روش تحقیــق این مقالــه توصیفی-تحلیلی اســت 
بــوده  کتابخانــه ای  بــا اســتفاده از منابــع  و جمــع آوری اطالعــات 
اســت. در ایــن تحقیــق با مطالعــۀ رابطۀ انســان و مکان بــا رویکرد 
پدیدارشناســی، ابتدا به تبیین نســبت و چگونگی شکل گیری این 
رابطــه پرداخته شــده و ســپس چگونگی اســتفاده از ایــن رابطه در 
فرآینــد طراحــی معمــاری مشــخص می  شــود تــا بتــوان از آن بــرای 
که قابلیت بیشتری برای تبدیل شدن  آفرینش فضاهای مطلوب، 

کرد. به مکان دارند، استفاده 

1- مکان

فضــای انسان-ســاخت، شــبکه ای پیچیــده از روابــط متنوعــی 
کــه نــه تنها بین افــراد بــا همدیگر، بلکه بیــن افــراد و مکان ها  اســت 
کــه از طریــق انســان  خ می دهــد. مــکان، بخشــی از فضاســت  نیــز ر
که ارتبــاط انســان و فضا  شخصی ســازی شــده اســت؛ یعنــی زمانــی 
مبتنی بر تجربه ای برای انسان باشد، فضا به مکان تبدیل می شود. 
که مکان یعنی یک بخــش از تجربۀ  ایــن ارتبــاط بدین معنی اســت 
 .)Pretty et al., 2003, 275( محیطی و همراه با همگرایی شناخت ها
که با معنا و ارزش های  به عبارت دیگر، مکان، فضای ویژه ای است 
کاربران پوشش داده شده است؛ و در تقابل با فضا، رابطۀ مؤثر قوی 

بین شخص و یک قرارگاه ویژه را بیان می  کند.

2- پدیدارشناسی

پدیدارشناســی، اساســًا مطالعۀ تجربۀ  زیســته۱ یا زیســت جهان۲ 
اســت )Van Manen,1997(. توجــه به تجربۀ زیســته به منزلۀ تالش 
کــه زیســته،  بــرای فهــم یــا درک معانــی تجربــه انســان، آن چنــان 
تلقی می  شــود؛ و هدفش، آشــکار ســاختن معانی جدیــد و یا معانی 
که  مغفول مانده اســت. بنابراین پدیدارشناسی به جهان آن چنان 
به وسیله یک فرد زیسته می  شود، توجه دارد؛ نه جهان یا واقعیتی 
کــه چیــزی جدای از انســان باشــد. در ایــن حالت، پدیدارشناســی، 
راهی است که هدف از پیمودن آن، فراهم ساختن امکان دسترسی 
کوچ۳  به ســاختارها و معناهای زیست جهان است )شولتز، ۱۳88(. 
معتقد اســت، نقطۀ تمرکز پدیدارشناســی، مفهوم جدایی ناپذیری 
انســان و جهان اســت و به نظر می آید با اســتفاده از پدیدارشناسی، 
که از طریق تجربه، خود را با قطعیت  آشکارسازی حوزه ای از وجود، 

کامــل عرضــه می نمایــد، امکان پذیر اســت )Koch,1996 نقل شــده 
و  نــوع  براســاس  پدیدارشناســی،  رویکــرد   .)۱۲۴ چنــاری،۱۳8۶، 

چگونگی نگرش به دو دسته تقسیم می  شود: 

۱-پدیدارشناسی جریانی شناخت شناسانه۴
۲- پدیدارشناسی جریانی هستی شناسانه5

و  ک کننــده  ادرا بیــن  ارتبــاط  بــه  شناخت شناســانه،  جریــان 
ک شــده توجــه دارد. صاحب نظــران ایــن جریان بر ایــن باورند  ادرا
کــه توجــه نکــردن به این منظــر، باعث از دســت رفتــن دانش های 
نشــأت گرفته از تجربــۀ انســان )از قبیــل معنا( شــده اســت. در این 
دیــدگاه، موضوع تحقیق، فعالیت انســان اســت و انســان در خلِق 

یافته شریک است )چناری،۱۳8۶، ۱۲۰(. 
کــه چارچــوب تفســیری در جریــان  الورتــی۶ بــر ایــن بــاور اســت 
کــه  هستی شــناختی، از اعتقــاد بــه »وجــود« واقعیــات متعــددی 
به وســیله انســان ســاخته شــده اند و ضمنًا می  توانند توســط وی 
تغییــر یابنــد، حمایــت می  کنــد. از این منظــر، واقعیت چیــزی »در 
بیــرون« نیســت، بلکــه وضعــی و محــدود به یــک مکان بــوده و به 
شــیوۀ منحصربه فردی ســاخته می  شود )Laverty, 2003 به نقل از 
چنــاری، ۱۳8۶، ۱۲۶(. پدیدارشناســی در رویکــرد اول، به مســائل 
ک حــس می پــردازد؛ و در  عمــده ای نظیــر وضــع ســوژه، ابــژه و ادرا
گونــه مســائل از جمله  کــه همــۀ این  رویکــرد دوم، در عیــن حالــی 
گاهــی را مــورد بحــث، نقــد و تحلیــل قــرار می  دهد، خود  ک و آ ادرا
مکان و ذات آن و نسبت آن با وجود را نیز مورد توجه قرار می  دهد 

)خاتمی،۱۳87، 75(.
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پدیدارشناسی

3- پدیدارشناسی مکان 

کشف ارتباطات طبیعی افراد  گام را برای  پدیدارشناسی، اولین 
با مکان برداشـــــت. تجلی گاه عینی زیست-جهان، پدیدارشناسی 
مکان است؛ برای پدیدارشناســـــان، مکان، تبدیل به نقطۀ اولیه 
و مرکـــــزی می  شـــــود و از آنجا بقیۀ جهان تجربه و تعریف می  شـــــود 
)شولتز،۱۳8۱، ۳۱(. در ارتباط با پدیدارشناسی مکان، دسته بندی 
جریان هـــــای فلســـــفی پدیدارشناســـــی یعنـــــی هستی شناســـــی و 
شناخت شناســـــی نیز صادق است. رویکرد هستی شناسی، بیشتر 
دید مکانی دارد. رویکرد شناخت شناسی، بیشتر نظرگاهی انسانی 
به موضـــــوع دارد. در هستی شـــــناختی، به دنبـــــال معنای مکان 
هستیم و در شناخت شناســـــی، به دنبال چیستی مکان. در اولی 
کارکـــــرد پدیده ها و چگونگی  گاهـــــی وجود دارد و در دومی  ادراك آ
کدام از این  اســـــتفاده از آنها. از این رو، در ادامه به خاســـــتگاه هر 
جریان هـــــا و تأثیـــــرات آن بر معمـــــاری پرداخته می  شـــــود تا بتوان 
به نقشـــــۀ راهی برای تعیین نســـــبت رابطۀ بین انســـــان و مکان و 

چگونگی استفاده از آن در فرآیند طراحی دست یافت.

3-1- پدیدارشناسی هستی شناسانه –زیست جهان
نقطــۀ آغــاز این رویکــرد، عالقه و توجــه هایدگر به مکان بــود. او، 
بــه وضــوح، تقدم اولویت هستی شناســی را به جنبه هــای مبتنی بر 
عمــل می  دهــد تــا جنبه های تأملی و تفکــری، زیرا معتقد بــود ما در 
وهلۀ اول، با جهان در تعامل هستیم و متعاقبًا از طریق این تعامل 
که جهان برای ما مکشــوف و مقتضی  و درگیری توام با توجه اســت 
می  گــردد )پرتوی، ۱۳88، 5۱(. هایدگر از انســان به عنوان موجودی  
-در-جهــان و در نســبت و تعامل مســتقیم با آن یــاد می  کند. از نظر 
او، بودن-در-جهان، شــاخۀ اصلی هســتۀ بشر و مؤید این واقعیت 
کــه هــر آنچــه هســت محیطــی دارد )Relph, 2000 بــه نقــل از  اســت 
پرتــوی، ۱۳88، ۴8(. »بــودن در« یــک رابطــۀ مکانی یــا فضایی، آن 
کــه دکارت در نظر داشــت، نیســت بلکه یــک رابطــۀ التفاتی را  گونــه 
مطرح می  کند. بودن ما در جهان همراه اســت با مجموعه تعلقاتی 
که به جهان داریم. برای اینکه »در جهان« باشیم، باید ابتدا خود را 
»در« مکانی درگیر با چیزها، انسان ها و زندگی ها پیدا کنیم. در واقع، 
که زیســت-جهان روزمرۀ  تالش هایدگر، یادآور این نکتۀ مهم اســت 
مــا، بیــش از هــر چیــز در برگیرندۀ »چیزهــای ملموس« اســت تا امور 
انتزاعی و لذا مسیر شناخت هستی از آشنایی و درگیری »دازاین7« با 

گردیده است )پرتوی، ۱۳88، 5۴(. همین امور روزمره آغاز 
جهــان روزمــره، همــان محیــط به تجربــه در آمده اســت؛ یعنی 
زیســت جهان. زیســت-جهان، روزنه ی مــا از »پدیدارهایی« عینی 
کلیتی است ساخته شــده از چیزهای عینی  تشــکیل یافته اســت و 
که دارای مصالح مادی، شــکل، بافت و رنگ اند؛ زیســت جهان به 
گاه، مفهومی و زندگی روزانه انســان ها اشــاره دارد،  زمینــۀ ناخــودآ

که معمواًل بدان توجهی ندارد )شولتز، ۱۳88(.  زمینه هایی 
گفته  خ می دهد، ما می  گوییم برجا شد. این  که چیزی ر زمانی 
کــه جا یــا مــکان به بخــش درونــی و ذاتی  لــت دارد  بــر ایــن امــر دال
زیســت جهان شــکل می  دهد؛ بنابراین نمی  توانیم زندگی را در یک 

دســت و مکان را در دست دیگر داشته باشیم، بلکه باید تمامیتی 
از برهم کنــش  باشــیم. زیســت جهان  ایــن دو داشــته  از  منســجم 
که ذاتًا بــا یکدیگر متفاوتند و نمی  باید  پدیده هایی ایجاد می  شــود 
گیرند )شولتز،۱۳8۱، 8۹(.  گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار  هرگز جدا
که اســاس  این چیزها یک »خصلت محیطی« را تعیین می  کند 
کل هر مکان، دارای یک خصلت یا »جو« اســت.  مکان اســت. در 
که نمی  توانیم  کیفی و »کلی« اســت  از ایــن رو هــر مکان یک پدیدار 
آن را به هیچ یک از خصوصیات اش، مثاًل به نســبت های فضایی، 
بدون از دست دادن ماهیت عینی آن فرو بکاهیم )شولتز، ۱۳88، 
5۹(. بنابراین، به لحاظ هستی شناختی، زمینۀ وجودی پدیدارها 
را مکان تشکیل می دهد )گل محمدی،۱۳8۱(. این حس وجودی 
و تفســیر محیــط فیزیکــی، اساســی بــرای ایــن چارچــوب فلســفی 
اســت و متمایل اســت تا رابطۀ خود با ارزش های ســمبلیک منظر 
که  را بــه عنــوان منبــع اصلــی رابطۀ با مــکان در نظر بگیــرد. چیزی 
پدیدارشناســان معمــاری، genius loci نامیده انــد و به عنوان روح 

مکان محیطی تعریف شده است. 

-  روح مکان
روح مکان، مفهومی رومی اســت. طبق باور باستانی رومی، هر 
موجــود »مســتقل« دارای genius loci خاص خــود یا روح محافظ 
خود اســت )شــولتز، ۱۳88، ۳۴(. هر موجودی، »روح« مخصوص 
که بــر این اســاس، خصلت ویژه خــود را تحصیل  خــود را داراســت 
کــه زندگــی اش  می  کنــد و انســان همچــون هســتنده ای وجــودی 
وقــوع پیــدا می  کنــد، نیازمنــد درک روح مــکان اســت. روح مکان، 
کتــر  کارا  .)Relph,1976( خصوصیتــی ذاتــی و ظاهرشــونده اســت
محیــط )روح مــکان(، از طریــق رابطۀ بین چیزها آفریده می  شــود. 
کتــاب روح مــکان، »برگشــت بــه چیزها« را بــرای توضیح  شــولتز در 
کتورهایی مانند محــل، منظر، اقلیم،  کار برده اســت. فا مــکان بــه 
نــور روز، ســاختمان ها و حتــی فعالیت هــای انســان مــکان را مــی 
کتورهــا را بــه چیزهای  کلی ایــن فا کتــاب در حالــت  آفریننــد. ایــن 
کــرده اســت. او تمایل  انسان ســاخت و چیزهــای طبیعــی تقســیم 
کند.  کــه آنهــا را به »چیز8«، »نظم۹« و »زمان۱۰« تقســیم بندی  دارد 
»چیز« می  تواند شامل چیزهای طبیعی از قبیل منظر و چشم انداز 
و چیزهای انسان-ســاخت از قبیل ســاختمان، شــهر و حتی رفتار 
گی ها و ارتباط خاص با یکدیگر دارند.  انســان باشد. اینها همه ویژ
گی داده شــده اســت، و  »نظــم« مــکان فضــای ســاختارمند بــا ویژ
از طریــق محــورX، محــورY و محــورZ درک می  شــود. چهــار جهت 
که محور X هســتند.  اصلــی، راهنما و شناســاننده اصلی مکان اند 
گروه هــای آســمانی - خورشــید؛ ســتاره، مــاه و تغییــرات  ســپس 
آســمانی، محــور Y نامیده می  شــوند. اساســًا چهار جهــت اصلی و 
کیهانی نامیده شــوند. سرانجام  گروه های آســمانی به عنوان نظم 
که مکان را نشــان می دهد و پیوســتگی و تغییرپذیری را  »زمــان«، 
گرفته شوند. اینها  کیهانی در نظر  که می تواند به عنوان متغیر نظم 
کرده  که فضا را نســبت به محور برجســته  می توانــد محــور Z باشــد 
کتر  کارا است )Verschuure, 2009(. ترکیب آنها با هم می تواند یک 
که همان روح مکان اســت. بنابراین، »چیز«،  ویژه از مکان ســازد، 
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»نظــم«،  اســت.  طبیعــی  و  انسان-ســاخت  منظــر  تصویرســازی 
کیهانی با بازنمایی متفاوت اســت و »زمان«، بعد مکان )یا  نیروی 

کتر فضا را می سازد. کارا که اجزای  بعد پیوستگی و تغییر( است 
کــه طراح به مرحله طراحی  از ایــن رو، روح مــکان، پیش از این 
وارد شــود، در ســایت طراحــی وجــود دارد و در واقــع همــان »جو« 
کم بر محیط است و بر بیان محیط فیزیکی متمرکز شده است.  حا
کنــار  گیــرد و یــا آن را  بنابرایــن، طــراح نمی توانــد بیــرون از آن قــرار 
بگــذارد. روح مکان جــزء الینفک فرآیند طراحی اســت و نمی  توان 
گرفت. بدین خاطر، وظیفۀ طراح، تأثیرپذیری از این  آن را نادیده 

مؤلفه در طراحی است )جدول۱(. 

3-2- پدیدارشناسی شناخت شناسی – تجربۀ زیسته
هوســرل  ادمونــد  توســط  اخــص  به طــور  شــناخت  فلســفۀ 
که  پایه گذاری شد و سوال اصلی پدیدارشناسی هوسرل این است 
جهان اطراف و اشیاء برای من چه معنایی می دهند و این معانی۱۱ 
گاهی من شــکل می  گیــرد )مصطفوی،۱۳۹۱، ۴8(. این  چگونه در آ
گاهی با واسطه و بی واسطه  که با تفکیک آ مکتب در پی آن است 
که بدون واســطه  گاهی انســان را از پدیدارهای ذهنی  از یکدیگر، آ
در ذهــن وی ظاهــر می  شــوند و ممکــن اســت حتــی عینیتــی هــم 
که  نداشــته باشــند، مورد مطالعه قرار دهد. هوســرل معتقد است 
که  هــر فعالیــت ذهنی، »وجه التفاتــی« خاصــی دارد، یعنی چیزی 
ذهــن مــا در مــوردش بــه تفکر می پــردازد در یــک لحظۀ خــاص به 
دلیــل التفــات ذهنی موجود م ی شــود، حال آنکه ممکن اســت آن 
وجــود ذهنــی، موجودی عینــی نباشــد )هوســرل،۱۳8۶(. مفهوم 
تجربه، از جایگاهی اساســی در این رویکرد برخوردار اســت و نظام 
پدیدارشناسی آن براساس بررسی ساختار تجربه تعریف شده است. 
  Erfahrungکلمــه در زبــان آلمانــی، بــرای معنــای » تجربــه« دو 
کلــی  و Erlebnis وجــود دارد. معنــای Erfahrung، تجربــه بــه طــور 
کــه بــه » تجربــۀ« شــخصی در زندگــی اشــاره  اســت، ماننــد وقتــی 
کلمه دوم یا معادل آن »تجربۀ زیســته«، عبارت اســت از  می  شــود. 
که در آن بین  یک تجربۀ بی واسطه و حضوری از چیزی؛ تجربه ای 
عالم و معلوم، بین تجربه گر و تجربه شــونده، اتحاد برقرار اســت. در 
واقع، تجربۀ زیســته در مقابل Erfahrung  است؛ Erfahrung یعنی 
که باواســطه و حصولی اســت )در علوم طبیعی  تجربۀ دســت دوم 
۱۲Erlebnis کاربــرد دارد(، امــا در علــوم انســانی و هنر، تجربه از نــوع 
 کــه بی واســطه اســت، جریــان دارد )ویلهــم دیلتــای۱۳ بــه نقــل از 

حسنی، ۱۳8۳، ۱۱۱(.
تجربۀ زیســته، از فضای زیســته۱۴ روی می دهد. فضای زیســته 
که تجربه های زیســتۀ ما در آن  یا مکان زیســته نیز موقعیتی اســت 

شکل می گیرد. اما این مفهوم، متفاوت با معنای جغرافیایی مکان 
که  اســت، زیرا آنچه این وجه را می ســازد، اواًل تأثیر متقابلی اســت 
یک مکان مشخص بر احساس ما از بودن در آنجا می  گذارد و ثانیًا 
که به آن مکان معنا می بخشــد  احســاس مــا از بودن در آنجاســت 

.)Van Manen,1997(
صاحب نظران مرتبط با این چارچوب فلسفی در نظر داشتند، 
با تجربه، رفتار و فعالیت های انســانی، چگونگی شــکل گیری حس 
 Jackson, 1994;( را توضیــح دهنــد گروه هــا  افــراد و  بــرای  مــکان 
Relph, 1976; Tuan, 1977(. در نظر آنها، ساختن مکان به شدت 
که از طریق جریان عادی  بر فضای ناشناختۀ معناداری تکیه دارد 
گروه، ابعاد مؤثر  کنین به دست می آید. بنابراین، در این  روزانه ســا
گرفته می  شوند؛ هرچند، تجربه  و محیطی مکان هنوز مهم در نظر 
 Jorgensen &( انســان از فضــا برای درک حس مکان مرکزیــت دارد
Stedman, 2011, 2006(. در ایــن رویکــرد، تمام آنچه در یك مکان 
که در آن زیسته اند، در ایجاد حس  اتفاق افتاده و همه موجوداتی 

مکان شرکت می کنند.
 

3-2-1- حس مکان 
در ارتبــاط بــا مفهــوم حس مــکان، پدیدارشناســان ایــن جریان 
کید بر دشــواری های فهــم و تعریف ایــن پدیده  تالش داشــتند تــا تا
که مفهوم حس  کننــد. در ایــن ارتباط، رلف۱5 )۱۹7۶( بیــان می دارد 
که ما می توانیم درک  کاماًل روشن نیست. او توضیح می دهد  مکان 
کنیــم امــا نمی توانیم یک  شــخصی مان را دربــارۀ ایــن مفهــوم بیان 
 Najafi & Shariff, 2011,( تعریف دقیق از این مفهوم داشته باشیم
1055(. بررسی مطالعات و ادبیات اولیه مرتبط با حس مکان، آشکار 
که این مفهوم برای پدیدارشناســان، ارتباطی احساســی با  می کنــد 
که از طریق معنا و نشــانه درک می شــود و توجه انسان  مکان اســت 
به مکان موجب شــکل گیری یک تصویر ذهنی غنی از آن می شــود. 
توان معتقد اســت، حس مکان، درگذشته به دست نمی آید و برای 

.)Tuan, 1977( شناخت آن به اقامت و درگیری در مکان نیاز است
که افراد از محیط  ک ذهنی می داند  هیمون۱۶، حس مکان را ادرا
کــه محیــط به وجــود مــی آورد. در  دارنــد و عکس العملــی احساســی 
تعریف هیمون، حس مکان شــامل دو بخش می  شــود. اول اینکه، 
چگونه فرد به یک مکان دید دارد یا چگونه اطرافش را تفسیر می  کند 
و دوم اینکــه، چگونــه یک شــخص نســبت بــه یک مکان احســاس 
که  دارد. این دو بخش، در ترکیب با هم معنایی را به وجود می آورند 

.)Hummon,1992( مکان برای شخصی حفظ می  شود
حــس مــکان، بــه صــورت چرخــه ای پیوســته و تقریبــًا در ســه 
مرحله شــکل می گیرد. اولین مرحله، آشــنایی افراد با مکان است، 

گی های ابعادی روح مکانابعاد روح مکان رابطۀ روح مکان و طراحینمود ابعادی روح مکان در زیست جهانویژ
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گسستنی رابطۀ الینفک و نا کیهانینظم گروه آسمانی-خورشیدنظم 

کیهانیزمان  بعد مکان )پیوستگی و تغییر پذیری( تغییرات نظم 

گی های روح مکان. جدول1- ابعاد و ویژ
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ایــن حضور در مکان بدون شناســایی معنای آن اســت. بنابراین، 
آنها حس تعلقی به مکان ندارند و تالشی برای دلبستگی به مکان 
انجام نمی دهند. در دومین مرحله، افراد نسبت به آن مکان حس 
ک  گاه ادرا پیــدا می  کننــد. ایــن مرتبــه از تجربــه به صــورت ناخــودآ
می شــود، امــا توجــه دقیقی به نشــانه های مــکان دارند. ســومین 
مرحلــه از حــس مکان، آشــنایی عمیــق و ژرف با مکان اســت. این 
گاهانه  بخش دروِن وجودی شخص را در بر می گیرد و به صورت ناآ
 Cross,( تجربه می شــود. در این مرتبه، فرد با مکان یکی می شــود

.)2003; Relph, 1976
از  یــک شــخص  و درک  تجربــه  یعنــی  مــکان،  بنابرایــن حــس 
ک  قرارگاهــی ویــژه و آنچــه از ماهیــت مــکان بــرای یک انســان ادرا
کــه از طریق آن، حس متفــاوت بودن محیط بــه فرد القا  می شــود 
ک فردی و اجتماعی، عادات و تجربه  می شــود. حس مکان از ادرا
پدیدار می شود )Jiven & Larkham, 2003,67( این حس تدریجی 
کن شدن در محیط، آشنا شدن با خصوصیات  گاه، از سا و ناخودآ
فیزیکــی و تعلــق بــه یــک محــدوده، منتــج می شــود و بیشــتر بــر 
Jak-( کید مــی ورزد کیفیــات مثبــت یک محیــط تأ خصوصیــات و 
son,1994,23(. حس مکان در طول زمان و با توجه به درک افراد، 
میــزان حضور و مشــارکت آنــان در مکان متفاوت اســت. به عبارت 
دیگر، حس مکان دارای مراتب و شدت های مختلف، متناسب با 

هر انسان و به صورت فردی است.

3-2-2- مراحل شکل گیری حس مکان
براســاس تعریــف ارائه شــده و چرخۀ شــکل گیری حــس مکان، 
آن چه در ســطوح اولیۀ حس مکان دیده می  شــود ،بیشــتر مربوط 
به عوامل فیزیکی و حضور فیزیکی در یک مکان اســت. در ســطوح 
میانی حس مکان، آن چه منجر به رابطۀ قوی تر با مکان می گردد، 
مشــارکت و دلبســتگی با مکان به واســطه فعالیت های موجود در 
آن است و در سطوح آخر، حس مکان ،احساس یکی بودن و تعهد 
گرفتــه در ذهن  کامــل نســبت بــه مکان بــه دلیــل معناهای شــکل 

انسان ها مشاهده می  گردد.
در حالی که برای حس مکان، خط سیر رابطۀ احساسات، افکار، 

تجارب و خاطراِت عمومًا مثبت درباره یک مکان در نظر گرفته شده 
 اســت؛ و از آنجایی که شخص رشــد می  کند تا با مکانی داده شده۱7
کنــد، خــط ســیر   شناســایی شــود و آن را بــا هویــت خــود ترکیــب 
مــکان  بــه  دلبســتگی  بــه  منجــر  اغلــب  مــکان  و  انســان  رابطــۀ 
مــکان  کــه  خ می  دهــد  ایــن دلبســتگی بدیــن خاطــر ر می  شــود. 
گی هــای مطلــوب را بــرای انســان در پــی  کثــری از ویژ ترکیبــی حدا
داشــته باشــد )Sack, 1997(. در ایــن خــط ســیر از رابطــۀ انســان و 
گی هــای مطلــوب  گــزارۀ مهــم، شناســایی شــدن، ویژ مــکان، ســه 
تعریــف  در  گزاره هــا  ایــن  گــی  ویژ دارد.  وجــود  شــدن،  دلبســته  و 
ارائــه شــده توســط شــامای )۱۹۹۱( بــرای حس مــکان آورده شــده 
 اســت. او مفاهیــم دلبســتگی بــه مــکان۱8، وابســتگی بــه مــکان۱۹

 و هویــت مــکان۲۰ را بــه عنــوان اجــزای تحت پوشــش حــس مکان 
 .)Shamai and Ilatov, 2005( پذیرفت

عناصر شــکل دهنده این ســه مفهوم را می تــوان در درجه های 
متفاوتی از عناصر فیزیکی و فضایی تا عناصر شــخصی و غیر مادی 
کنار هم قرار داد. برای مثال، ایجاد هویت مکان و آفریدن  و ذهنی 
فضای متفاوت، بیشــتر تحت تأثیر عناصر فیزیکی اســت. بنابراین 
که بســیار  نســبت بــه وابســتگی بــه مــکان و دلبســتگی بــه مــکان، 
کیفیتی ذهنی تر نسبت به هویت مکان دارند،  شــخصی هســتند و 
 Steele,( کیفیتــی عینی تر می  باشــد کالبدی تــر و  دارای جنبه هــای 
1981,36(. بنابرایــن پــس از حضــور انســان در فضــا و شــکل گیری 
ســپس  )شناسایی شــدن(،  مــکان  هویــت  ابتــدا  مــکان،  حــس 
گی هــای مطلوب( و در انتها دلبســتگی به  وابســتگی بــه مکان )ویژ

مکان )دلبسته شدن( شکل می  گیرد )نمودار۱(. 
اســتفاده از این خط ســیر شــکل گیری حس مکان، در طراحی 
امکان پذیر است، اما بکارگیری آن در طراحی نسبت به روح مکان 
ســخت تر اســت، چون ذهنی تر اســت. از عناصر تشــکیل دهنده ی 
و  اســتفاده تر  قابــل  طراحــان  بــرای  مــکان  هویــت  مــکان،  حــس 
کننده  کنترل تــر نســبت بــه دیگر مؤلفه ها اســت چــون ارائــه  قابــل 
کالبــد دارد. اما در هر  تمایز مکان هاســت و وابســتگی بیشــتری به 
زمینــه ای، هدف معماری و طراحــی، باالبردن قابلیت درک مکان 
کاربــر و ایجــاد حــس مــکان غنی تــر )یعنــی حس وابســتگی و  بــرای 

نمودار1- مراحل شکل گیری حس مکان.

تبیین نسبت رابطۀ انسان و مکان در فرآیند طراحی معماری با رویکرد 
پدیدارشناسی

 

 روح مکان دلبستگی به مکان  وابستگی به مکان

 شکل گیری حس مکان با حضور انسان در فضا

 مراحل شکل گیری حس مکان. -1نمودار

 تجربه زیسته جهانزیست

 زمان

 ذهنی عینی

نسبت رابطۀ انسان 
 با مکان

 هویت مکان



7۶
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۴  زمستان ۱۳۹۶

دلبســتگی بــه مــکان( بــرای آن اســت و ایــن امــر، توجه بــه میراث 
کاربران از فضــا را در طراحی می طلبد.  کیفیــت ذهنی  ناملمــوس و 
از آنجایی کــه حــس مکان پس از حضور انســان در فضا و طی زمان 
شکل می  گیرد، بنابراین می  بایست امکان مشارکت استفاده کننده 
کرد  کید  کاربــر تأ از فضــا را در فرآینــد طراحــی فراهــم و بر نقش مهم 
تــا ارزش هــای جمعی آنها را شــناخت و در طراحی مدنظــر قرار داد 

)جدول۲(.

- دلبستگی به مکان
پیچیــده  مفهومــی  را   مــکان  بــه  دلبســتگی  الو،  و  آلتمــن 
کیفیت هــای  و  گی هــا  ویژ کــه  کرده انــد،  تعریــف  چند بعــدی  و 
تفکیک ناپذیر، مکمل و متقابل زیادی را شامل می  شود. تأثیرات، 
هیجانــات و احساســات در مرکــز ایــن مفهوم قــرار دارنــد، عوامل و 
رویه های مختلفی این تعلق مکانی را موجب می  شوند، ارتباطات 
که  بــا یــک مــکان از طریق ارتباط افــراد با آن و یا انــواع پیوندهایی 
گرانش مؤثر  افــراد بــا مکان دارند، تشــکیل می  شــود و آن را نیــروی 
میــان مــردم و مکان تعریــف می  کند )Cross, 2003(. دلبســتگی به 
گاه  مکان، فرآیندی ذهنی و فردی اســت و می  تواند بصورت خودآ
که افراد به صورت  کید بر روشی است  گاه ایجاد شــود و تا یا ناخودآ
 .)Gifford, 2002( شــخصی معنای مــکان را برای خــود می ســازند
الگوهــای مکان هــای متفــاوت  کــه  مفهومی  تکمیل کننــده اســت 
کنشــگرهای  از لحــاظ مقیــاس، ُبعــد، مشــخصه و ملموس بــودن، 
گروه هــا، فرهنگ ها،  متفــاوت و ارتباطــات اجتماعــی یعنــی افــراد، 
جنبه های زمانی، حالت خطی، حالت دوره ای را شــامل می  شــود 

.)Low & Altman,1992, 28(

- وابستگی به مکان
کــه  بــه مــکان را یــك بســتگی عملکــردی می داننــد  وابســتگی 
منعکس کننــدۀ اهمیت مــکان در تهیه شــرایط و خصوصیاتی برای 
 willams &(حمایــت از اهــداف ویــژه و فعالیت هــای خــاص اســت
مــکان،  قابلیت هــای  کــه  اســت  درجــه ای  و   )Vaske, 2003, 831
امــکان تحقــق رفتــار و یا فعالیت خاصی را نســبت به ســایر مکان ها 
محقق می ســازد )Nanzer, 2004(. وابستگی به مکان، اولین بخش 
دلبســتگی به مکان اســت؛ و این دلبســتگی، هدفمند یا عملکردی 
است )Inglis et al., 2008, 8( و به رضایت مندی و سازگاری و تطابق 
کاربران نزدیك اســت و به عامل های  مکان با خواســت ها و نیازهای 

حس رضایت، حس مالکیت و اقامت طوالنی مدت وابسته است.

- هویت مکان
هویــت مــکان، دومیــن بخــش از دلبســتگی مــکان اســت و ایــن 
 .)Inglis et al., 2008, 8( دلبســتگی، از نوع معنایی/ احساسی اســت
هویت مکان، به ویژگی های قابل تشخیص و شناخت مکان بیرونی 
اشــاره دارد )رضــازاده، ۲۳7،۱۳8۴(. لینــچ )۱۳8۱(، هویت هر مکان را 
در تمایــز آن مــکان با مکان های دیگر تعریف می نمایــد و آن را پایه ای 
برای شناخته شــدن مکان موردنظر به عنوان موجودیتی منحصر به 
که  فرد می داند )لینچ،۱۳8۱(. این موضوع، نشان دهنده ی آن است 
هر مکان ،آدرســی واحد و منحصر به فرد دارد و به عبارت دیگر، قابل 
شناســایی اســت. بنابراین، هویت مکان با منحصر به فرد سازی یك 

مکان می  تواند به درستی درك شود.
که  گــی ای  گــی اساســی تجربــۀ مکان هــا اســت؛ ویژ هویــت، ویژ
گرفتــه و هم بــر آن تأثیــر می گذارد.  هــم از تجربه هــای انســان تأثیــر 
هویت، از تکرار مســتمر الگوهای ویژه از رویدادها در مکان حاصل 
می شود. هویت مکان ها، نه تنها به تمایز میان مکان های خاص، 

بلکه به شباهت میان مکان های مختلف نیز اشاره دارد.

4- فرآیند طراحی و پدیدارشناسی مکان

که در خصوص مراحل آن،  فرآیند طراحی، امری پیچیده است 
گونــی وجــود دارد؛ صاحب نظران عمومــًا مراحل  گونا دیدگاه هــای 
ایــن فرآینــد را پذیــرش و شــناخت )فهــم( مســئله، ایده پــردازی، 
کلی، فرآیند  انتخــاب ایــده و اجرای پروژه برشــمرده اند. اما به طــور 
کی از  گزینۀ طراحی حا که در آن،  کشــف معناســت  طراحی، در پی 
شــناختی پدیدارشناسانه توأم باهنر اســت )شریف،۱۳۹۰؛ صبری، 
۱۳۹۳( و بیشــتر مبتنی بر »دانش« و »تفســیرهای ذهنی« طراح از 
ح اســت )Dorst, 2004(. بنابرایــن، در تمامی مراحل  موقعیــت طر
فرآینــد طراحــی، احتیــاج بــه شــناختی پدیدارشناســانه از مســئله 
طراحی وجود دارد که در آن طراحان برای شناخت رابطۀ کاربران با 
محیط و زمینه )معنا( و ارزیابی میزان توفیق در آفرینش این رابطه، 
کمــک می گیرنــد. به عبارت دیگر، طراح بوســیله  از پدیدارشناســی 
کشــف معنــای محیــط و به کارگیــری آن در  دانــش شــخصی بــرای 
مراحل مختلف فرآیند طراحی، از پدیدارشناسی استفاده می کند.
بــا  ارتبــاط  در  اولیــه  ایده هــای  پیدایــش  طراحــی،  فرآینــد  در 
کــه از تعامــل طــراح و مســئله طراحــی  »موقعیــت طراحــی« اســت 
ح( ایجاد می شــود )طاهری،  )شــامل دو مؤلفه موضوع و بســتر طر
۱۱،۱۳۹۱(. یعنــی طــراح در مرحلــۀ اولیــۀ فرآینــد طراحــی، نیازمنــد 

گی های حس مکان.  .های حس مکانابعاد و ویژگی -2جدول جدول 2- ابعاد و ویژ
های ابعادی حس مکان ویژگی ابعاد حس مکان

 در تجربه زیسته
در ابعاد حس مکان نمود 

 طراحیحس مکان و  رابطۀ زیستهمکان 
  تمایز و کاراکترهای فیزیکی شناسایی شدن هویت مکان

 حس مالکیت و رضایت های مطلوبویژگی وابستگی به مکان

 پیوند و ارتباط خاص با مکان   دلبسته شدن دلبستگی به مکان

 
 

 و   قابلیت کنترل کمتر برای طراح اثر فیزیکی کمتر

 راحو  قابلیت کنترل بیشتر برای ط بیشتر اثر فیزیکی
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ج است )الوسون، ۱۳8۴(.  توجه بیشتری به مقتضیات جهان خار
الزمــۀ چنیــن توجهــی در مرحلــۀ فهــم و شــناخت مســئله )مرحله 
اولیه فرآیند طراحی(، استفاده از پدیدارشناسی مکان برای تفسیر 
ح« اســت. از ایــن رو در این مرحلــه از فرآیند  و خوانــش »بســتر طــر
ح« ارتباط مستقیم دارد،  که با تفسیر و خوانش »بستر طر طراحی، 
ح الزم به نظر  به کارگیــری پدیدارشناســی مــکان برای موفقیت طــر
که هدف طراحان در ابتدای هر  می رسد؛ و این بدین دلیل است 
فرآینــد طراحــی و در هــر بافــت و زمینه ای، باال بــردن قابلیت درک  

خود از آن مکان است. 
نگــرش  دو  هــر  بــه  طراحــی،  فرآینــد  شــناخت  مرحلــۀ  در 
پدیدارشناســی یعنی هستی شناســی و شناخت شناسی نیاز است 
چون طراح می  بایست در ابتدا با رویکرد هستی شناسی، به مطالعه 
کترهایی  کارا زیســت- جهــان )روح مکان( بپردازد؛ یعنی شــناخت 
کــه یــک حس یــا شــخصیت خاص بــه زمینــه طراحی داده اســت. 
از طــرف دیگــر، الزمــۀ اســتفاده از روح مــکان، پذیرفتن خاســتگاه 
»زیســت-جهان« بــا قلمــرو اجتماعــی و فرهنگی همراه بــا »تجربۀ 
زیســته« افراد اســت. انســان بــا ایــن تجربــه، دارای پیش زمینه ای 
که بر اســاس آن، همه چیز پرمعنا ظاهر می  شــود و زیســت- اســت 
جهان دارای حس می  شــود. به عبارت دیگر، محیط، چیزی فراتر 
گذر زمان اســت.  از روح مــکان یــا »فضــا«، »نظــم« و ترکیب آنها در 
که از  آن چیــز، رابطــۀ انســان و مــکان در محیــط و معمــاری اســت 
آن بــه عنــوان حــس مــکان نــام برده می  شــود و بســتگی بــه تجربۀ 
زیسته و مدت زمان زندگی افراد در محیط دارد و می  توان از طریق 
کیفیت هــای ناملمــوس و ارزش های جمعی بــرای طراحی  آن، بــه 
دســت یافت. برای دســتیابی به ایــن رابطه، می بایســت از رویکرد 
کرد و از نگاه انســان به  شناخت شناســی پدیدارشناســی اســتفاده 
کــرد )نمودار۲-بخش  مســئلۀ معماری در فرآیند طراحی اســتفاده 

شناخت مسئله طراحی(.  
از طــرف دیگــر، در تصمیم گیری هــای فرآینــد طراحــی، دانــش 
شــخصی طــراح نقــش فعالــی دارد. طــراح، بخــش مهمــی از ایــن 
گاهی از مصادیق  دانــش را با رویکردی پدیدارشناســانه با تکیه بر آ
معماری و مکان های تجربه شــدۀ قبلی و درونی کردن آنها بتدریج 

کــه اینهــا همگی بــا نگرش،  کــرده اســت  کســب  و در طــول زندگــی 
باورهــا و تفســیرهای شــخصی او ارتبــاط مســتقیم دارد )کالمــی و 
ندیمــی،۱۳۹۳، ۲8و۳۰(. بنابراین در مرحلۀ ایده پردازی، انتخاب 
کــه احتیــاج بــه قضــاوت و تصمیم گیــری و یا  ایــده و اجــرای ایــده، 
بــه نوعی تحلیــل، ترکیب و ارزیابــی در فرآیند طراحــی دارد، دانش 
کنار سایر عوامل میتواند نقش مهمی ایفا نماید  شخصی طراح در 

)نمودار۲- بخش ایده پردازی و انتخاب ایده(. 
کشــف و تبییــن رابطــۀ انســان و مــکان تــا مرحلــه اجرای  بــرای 
کمــک پدیدارشناســی،  همــکاری فزاینــده ای  فرآینــد طراحــی بــه 
تعریــف شــده اســت؛ امــا از آنجایی که ارزیابــی پس از اجــرا در بنای 
نظریــۀ معماری نقــش اساســی دارد )لنــگ،۱۳8۶( و از طرف دیگر 
بــرای آموختــن از فراینــد طراحــی بایــد بــه روشــنی به دســتاوردها 
ح پرداخــت  و رابطــۀ آنهــا بــا اهــداف و معیارهــا پــس از اجــرای طــر
ح الزم اســت نتایج طراحی  )صبری، ۶۱،۱۳۹۳(، پس از اجرای طر
گیــرد. بنابراین، به  براســاس معیارهای مدنظر مورد ســنجش قرار 
دلیل اهمیت موضوع، می بایســت شــناخت طراحان از مکان پس 
از فرآیند طراحی معمول نیز ادامه داشــته باشــد. ساختار حرفه ای 
کاربر واقعی،  ح با  طراحی، برای رفع این مشکل و بهبود ارتباط طر
ارزیابــی پــس از بهره بــرداری۲۱ را مدنظر قرار داده اســت )محمودی 
کــه هــدف آن، ســنجش میــزان پاســخ گویی  و نــاری قمــی، ۱۳۹۳( 
کاربران و تاثیرات آن بر زندگی اجتماعی  ح( به نیازهای  مــکان )طــر
کنان اســت. هرچند در برخی منابــع، ارزیابی پس از  و فرهنگی ســا
گرفته  بهره بــرداری به عنــوان بخشــی از فراینــد طراحی مدنظر قــرار 
 Battisto &( کــه در چرخــۀ طراحــی بــر جزییــات تمرکــز دارد اســت 

 .)Moore, 1974 ; Franqui, 2014
بنابراین طراحان می  بایست تأثیرات طرح شان را پس از اجرا نیز 
مورد ارزیابی قرار دهند تا میزان توفیق طرح در ایجاد رابطۀ مطلوب 
گیرد. در این بخش، مهم ترین  میان انسان و طرح مورد بررسی قرار 
مسئله، معیاری است که طراح از دریچۀ آن دست به ارزیابی می زند 
گرفتــه از معیارهــا در مرحلــه شــناخت و  و ایــن می بایســت نشــأت 
اهداف طرح باشــد. پس از اینکه طرح ســاخته شــد و حضور انسان 
در فضــا امکان پذیــر شــد، شــکل گیری حــس مکان نســبت به طرح 

نمودار 2- چگونگی به کارگیری پدیدارشناسی مکان در مراحل مختلف فرآیند طراحی.

تبیین نسبت رابطۀ انسان و مکان در فرآیند طراحی معماری با رویکرد 
پدیدارشناسی
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آغاز می  شود؛ و تنها روش برای درک و سنجش حس مکان، رویکرد 
شناخت شناســی پدیدارشناســی اســت )نمــودار۲- بخــش ارزیابــی 
طرح(. شــکل گیری حس مکان در یک خط ســیر، با حضور انســان 
کترهای زیســت-جهان شــروع و به دلبســتگی به  کارا در فضا و درک 
مکان ختم می شود. این حضور انسان پس از طراحی، همان تمایز 
اصلــی بین مفهــوم »حس مکان« و »روح مکان« را نشــان می  دهد. 
حس مکان نسبت به طرح اجرا شده به طور مستقیم نیاز به انسان 

و تجربۀ انسان از فضا دارد.
 بــا ایــن تفاســیر، روح مکان و حس مــکان می  تواننــد به عنوان 
کار رونــد. اســتفاده از روح مــکان،  روشــی بــرای مکان ســازی بــه 
که از اتمسفر خاِص  بیشتر در مکان های در حال طراحی می  باشد 
گفت  متمایــز و موجــود مکان ها الهام می  گیــرد. بنابرایــن می  توان 
کــه روح مــکان، راهنمایی برای مکان ســازی اســت، و حس مکان 
به عنــوان ابــزاری برای آن اســتفاده می  شــود )Ouf, 2001(. در این 
کترهــای زیســت-جهان( اغلــب به عنــوان  حالــت، روح مــکان )کارا

که در حوزۀ هستی شناســی  گرفته شــود  مفاهیم »حاضر۲۲« در نظر 
اســت و ابعــاد عینــی را در بــر می  گیــرد. از ســوی دیگر، حــس مکان 
که در حوزۀ  گرفته می شــود  به عنوان مفاهیم »بازنمایی۲۳« در نظر 
شناخت شناســی اســت و ابعــاد ذهنــی را شــامل می  شــود و بدیــن 
که از طریق مفاهیــم فضایی می توان به مجموعه ای  معنی اســت 

از تصورات قابل درک و ملموس دست یافت.
کــه ضــرورت اســتفاده از پدیدارشناســی  در نهایــت، آن چیــزی 
که  کند، این اســت  را در فرآینــد طراحــی بــرای معماران بیشــتر می 
امــروزه طراحان به نــدرت تجربۀ زندگی در مکان های مورد طراحی 
که به ســادگی  کشــف اطالعاتی از محیط )معنا(  را دارند. از این رو، 
در معــرض دیــد قرار نمی  گیــرد، در اولویت قرار می گیــرد. این بدین 
کالبدی  کــه فرآینــد طراحــی معمــاری، عالوه بــر تحلیــل  معناســت 
بــا تصــورات و اولویت هــای  و صرفــًا عوامــل فیزیکــی، می  بایســت 
اســتفاده کنندگان از مکان شروع شــود؛ و مکان و افراد را در ارتباط 

با یکدیگر مورد توجه قرار دهد)صبری،۱۳۹۳، ۱۶8(. 

نتیجه

 مطالعات مربوط به بررســی مکانیسم ها و فرآیند های متفاوت 
ارتبــاط انســان بــا مــکان با رویکــرد پدیدارشناســی نشــان می دهد 
کــه دو مفهــوم اساســی »روح مــکان« و »حــس مــکان«، می  توانند 
کمــک نمایند و مبنایی بــرای افزایش  بــه طــراح در فرآینــد طراحی 
گــر طراحان  کلــی، ا کیفیــت محیــط و مکان ســازی باشــند. به طــور 
کیفیت هــای یگانــه و منحصــر به فــرد محیط را تشــخیص  بتواننــد 
کنند، افراد رابطۀ عمیقی  دهند و از آن در فرآیند طراحی اســتفاده 
کاربرپســندتر و امکان  بــا مــکان برقرار می  کننــد. در نتیجه، طراحی 
که به کارگیری  آفرینش فضای مطلوب نیز فراهم می شــود، هر چند 
ایــن دو مفهــوم در فراینــد طراحی، تــا اندازه ای به دانش شــخصی 

طراح بستگی دارد.
امــا در ارتبــاط بــا اینکــه طراحــان چگونــه می  تواننــد از ایــن دو 
کنند یا آنهــا را از طریق طراحی  مفهــوم در فرآیند طراحی اســتفاده 
کــه روح مــکان )رویکــرد  کننــد، مطالعــات نشــان می  دهــد  خلــق 
کــه از ترکیــب »چیــز«،  هستی شناســی( در هــر محلــی وجــود دارد 
»نظــم« و »زمــان« شــکل می  گیرد؛ و از طریق طراحــی نمی  توان آن 
کرد. اما اســتفاده از روح مکان در معمــاری و بخصوص در  را خلــق 
هنگام مرحله شــناخت و فهم مسئله، هم امکان پذیر و هم الزامی 
کترهــای طبیعــی، فرهنگــی،  کارا اســت، زیــرا بــا طراحــی می  تــوان 
کرد یا از طریق خلق عناصر یگانه  اجتماعــی و ویــژۀ محیط را حفظ 

کرد. بنابراین درک روح  کمک  ح، به تقویت روح مکان  در بستر طر
ح قبل از طراحــی می  تواند به عنــوان راهنمای  مــکان در بســتر طــر
کنــد. شــناخت روح مکان  کمک  طراحــی بــه معمــاران و طراحــان 
کار  که در زمینه ای متفاوت از »زیست جهان« خود  برای معمارانی 
کترها و اتمســفر زیســت- کارا می  کنند، ضروری تر اســت، زیرا آنها با 

جهان زمینه طراحی آشنایی ندارند.
امــا در ارتبــاط بــا اســتفاده از حــس مــکان در معمــاری )رویکرد 
کــه دلبســتگی به مکان، وابســتگی بــه مکان و  شناخت شناســی(، 
کــه با حضور افراد  گفت  هویــت مکان اجزای آن هســتند، می توان 
گذشــت زمــان ایجاد مــی شــود و برای  در فضــا طراحــی شــده و بــا 
شــکل گیری آن، بــه حضــور انســان در فضا و تجربه فضای ســاخته 
شــده احتیــاج می  باشــد. یعنــی در مرحله طراحــی نمی  توان حس 
کرد امــا می  توان ظرفیت های برای ایجاد حس مکان  مــکان ایجاد 
را در مرحلــه شــناخت و فهم فرایند طراحی مدنظــر قرار داد و از آن 
کالبدی و در  که بیشــتر  کرد، به ویژه از ُبعد هویت مکان،  اســتفاده 
اختیــار طراح اســت. عــالوه بر این، برای آموختــن از فرآیند طراحی 
کاربر واقعی، می تــوان از رویکرد  ح با  و همچنیــن بهبــود ارتباط طــر
کــرد. در ایــن حالــت،  شناخت شناســی پدیدارشناســی اســتفاده 
ح در آفرینش حس مکان پــس از بهره برداری  میــزان موفقیت طــر

مورد سنجش قرار می گیرد.

پی نوشت

1 Lived Experience.
2 Life-World.

3 Koch.
و مفعــول  فاعــل شناســا  بیــن  ارتبــاط  بــه ماهیــت   :epistemological  ۴



7۹

شناسایی می پردازد.
ontological 5 : به شکل و ماهیت واقعیت می پردازد.

6 Laverty.
کید بر  7  هایدگــر انســان را بــا واژه دازایــن )Daisen( یــا هســتی - آنجا بــا تا

کرد )شولتز،۱۳88(. حضور تعریف 
8 Thing.
9 Order.
10 Time. 
11 Eidos.

۱۲ کلمه ی » تجربه« در زبان آلمانی، همریشه با فعل »زیستن«”leben”است 
و صورت مؤکد آن، دال بر بی واسطگی خود زندگی در مواجهه ی ما با آن است. 

13  Wilhem Diltey.
14 Lived Space.
15 Relph.
16 Hummon.
17 Given.
18  Place Attachment.
19 Place Dependence. 
20  Identity of Place.
21 Post Occupancy Evalution.
22 Present.
23 Represent.
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Explanat ion  o f  the  Re la t ionsh ip  be tween Human and  P lace 
in  Arch i tec ture  Des ign  Process  by  a  Phenomenolog ica l 

Approach

oday, due to the lack of the effective use of the 
relationship between human and place in the 

creation of space, man - made environments have 
no meaning and identity. However the first priority 
of designers is to recognise and understand the 
environment, the relationship of human and place, 
and it`s application to design. Because of its abil-
ity to percept the relationship between human, en-
vironment, space and place; Phenomenology can 
help designers. In this paper, descriptive - analytic 
research method has been used. There are two 
approaches of ontology and epistemology in the 
phenomenology of place. Ontological approach 
has largely a spatial viewpoint and searches the 
meaning of the place which has been defined as 
the spirit of place in the architecture or Life - World. 
The spirit of place is created by the relationship 
between things and gives a special sense or char-
acter to the environment and is mostly in the field 
of concrete dimensions.  But the epistemological 
approach has mostly a humanistic point of view to 
the subject and wants to find what the place is or 
lived experience. By the study of the experience 
structure, they suppose that the sense of place 
is effective for the perception of the environment. 
The sense of place needs directly human and hu-
man experience to exist. In addition, it is formed 
as a continuous cycle in which firstly, place iden-
tity (to be recognized), then belonging to the place 
(desired characteristics) and finally, attachment to 
the place (to be attached) are formed. The sense 
of place involves a route from the objective field 
to the subjective which controls the harder it is for 
designers.  The results of the research indicate 
that the use of a phenomenological approach in 
the architecture necessitates the use of both phe-
nomenological approaches to the place, namely 
acceptance of the origin of “life-world” with social 

and cultural domain as well as the “lived experi-
ence” of people. In this route, formation of a place 
sense starts with the perception of the life-world 
characters (spirit of place) and ends with the at-
tachment to place. Spirit of place exists wherever, 
and is formed by a combination of “space”, “order” 
and “time”, so the spirit of place cannot be cre-
ated by the design. But it is both required and pos-
sible to use the spirit of place as a guide to design 
process in the architecture. However, regarding 
the use of the sense of place in the architectural 
design; since the sense of place results from the 
interaction between the human and the built en-
vironment and it is added to the architecture over 
time, then it cannot be established at the design 
stage, but with the participation of stakeholders 
and users in the process of design and architec-
ture based on their beliefs and values; the capac-
ity to create a sense of place can be increased. In 
addition to we can use design process evaluating 
by the sense of place for measuring the effect-
ness of the design.

Keywords:  Phenomenology, Ontology, Episte-
mology, Design Proces
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