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  چکيده
 فـضا و مکـان بـستري    .کـاربرد دارد هاي علمی  در بسیاري از حوزهشناخت و درك مفهوم مکان و فضا       

بنابراین، بررسی ماهیت فضا و مکان و تعامل آن با فرهنـگ ضـروري       . شود  هاي انسانی تلقی می     براي فعالیت 
   . خواهد بود مکان و فرهنگمانع شناخت جامعاست، چرا که غفلت از این موضوع 

  اسـت ناديسگیري هویت مکانی با روش ا  و شکلها هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فرهنگ در مکان   
   . از منابع متعدد استفاده شده استکه

اي، ملـی، و   پـذیري در سـطوح محلـی، منطقـه     استفادة انسان از مکان براي بیان احساس مکانی یا هویت   
هـاي    فرهنـگ .ها تأثیرگـذار اسـت   یابی مکان پذیري و نقش ا فرهنگ خود در شکل   انسان ب  ، است مؤثرجهانی  

هـاي فرهنگـی    ویژگـی . بخشند  سازند و کارکردهایی متناسب به آن می        هاي خاص خود را می      گوناگون مکان 
یابد و خود را در بـستر مکـانی و فـضایی     کند، در آن تجلی می جامعه همچون روحی در کالبد مکان نفوذ می 

ها از جمله  هاي انسانی، و ساخت راه  زرع، نوع و شکل سکونتگاه و هاي کشت  معماري، شیوه. سازد یان مینما
  . شوند اندازهاي فرهنگی مطالعه می هایی انسانی متأثر از فرهنگ است که به مثابه چشم پدیده
  

  ها کليد واژه
   .نگانداز فرهنگی، جریان مکانی و فره مکان، فرهنگ، هویت مکانی، چشم
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  مقدمه
 توان در چارچوب مسائل جغرافیاي انسانی و اجتماعی موضوعات مکان و فرهنگ را می     

هاي اخیر یکی از موضوعاتی که در حوزة جغرافیاي انسانی توسعه یافته  در سال. بررسی کرد
شناسـان،   دانـان، جامعـه    میان جغرافـی  » مکان و فضا  «است، افزایش تبادالت علمی در حوزة       

  . ان، و فیلسوفان اجتماعی استشناس مردم
توان در آثار علمی گیدنز، فوکـو، بوردیـو، لوفـور، هـاروي،         مطالعات مکان و فضا را می     

 این مطالعات در حال گسترش موضوعات تجربی  . گریگوري، سوجا، و دیگران مشاهده کرد     
ا و  بنابراین، مطالعات و مالحظات مربوط بـه فـض        . وجود آورده است    و نظري جدیدي را به    

  آنهـاي علمـی نیـز بـه     شود و اندیشمندان سـایر حـوزه   مکان به حوزة جغرافیا محدود نمی   
  . اند پرداخته

دانان هدف و موضوع اصلی جغرافیـا را مطالعـۀ مکـان و           در گذشته، بسیاري از جغرافی    
 ولی امروزه بسیاري به اهمیت فضا و مکان در فرایندهاي اجتماعی توجه و              ،دانستند  فضا می 

مطالعات مکان و فرهنگ نیز یکـی از موضـوعات جدیـد در             . کنند  ا تجزیه و تحلیل می    آن ر 
 در این مقاله پس از بررسی مفهوم مکان، به ردیابی فرهنگ. چارچوب جغرافیاي انسانی است

شود و سـپس ارزش فرهنگـی مکـان، جریـان      در مکان و تعامل فرهنگ و مکان پرداخته می  
  . شود د مکانی فرهنگ بررسی میمکانی، فرهنگ و در نهایت ابعا

  
  مباني نظري 

 در حوزة فلسفه،. استشدنی  هاي گوناگون بررسی مفهوم و ماهیت مکان و فضا از دیدگاه
 شـدنی  هاي خاصـی درك  هندسه، ریاضیات، معماري، و علوم اجتماعی مفهوم مکان و فضا از راه        

وم انسانی کمتر بـه چـشم   مطالعات تعامل فرهنگ و مکان در تحقیقات عل    . و شناختنی است  
در همین تحقیقات اندك نیز تعاریف ارائه شده بر اساس ماهیت رشتۀ دانشگاهی،             . خورد  می

هـاي    هاي فکري، ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی و نیز اهـداف محققـان حـوزه               چارچوب
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  .)O'Toole, P& Were, P, 2008: 617( علمی متفاوت است
شناسی مفهوم مکـان و       شناسی، اقتصاد و یا روان        سانشناسی، ان   اغلب در مطالعات جامعه   

 ۀها و مطالعات مربوط به یک کـشور، ناحیـه، شـهر، حومـ        بررسی. شود  کار گرفته می    فضا به 
در برخی مطالعات . هاي کاري و زندگی از آن جمله است        شهري، واحد همسایگی یا محیط    

مقیاس مانند کـشورهاي درحـال      گهاي بزر   بندي   مفاهیمی براي طبقه   مثابهاز مکان و فضا به      
 که در  درحالی. شود توسعه، ساحلی، روستایی یا شهري، جنوب شرق، و جنگلی استفاده می          

مقیاس مثل اماکن درمانی، مـدارس،        هاي کوچک   بندي  مطالعات دیگر ممکن است براي طبقه     
اعی بـه   هاي علوم اجتمـ     به هر حال، همۀ رشته    . کارخانجات، و منازل مسکونی استفاده شود     

 شود دیده نمیبه روشنی نحوي درگیر مفهوم فضا و مکان هستند، هرچند اغلب این موضوع     
)Given, 2008: 626(. 

 ، گروهـی ،فـردي   میـان ،فـردي  سطوح اساسـی درون   اینکه   در ارتباطات انسانی عالوه بر    
م در نظـر   بعد مکانی نیز به عنوان بعد دو      ، و جمعی مورد نظر است     ،المللی   بین ،فرهنگی  میان

 2اي  منطقه،1محلی: شود که عبارتند از این بعد در چهار سطح یا حوزه ظاهر می. شود گرفته می
   .)Rosengren, 2000: 170-171( 4المللی ، و بین3 ملی،اي یا ناحیه

 دانان اي هستند که جغرافی از مفاهیم اصلی» مکانی بی«و » احساس مکانی«، »مکان«مفاهیم 
 ها سعی آن.  فو توآن و ادوارد رلف، در حوزة جغرافیاي انسانی مطالعه کردند ـ نظیر یی،اولیه

هـا معتقدنـد کـه        آن. کردند تا از راه روابط مردم با جهان خارج ایـن مفـاهیم را درك کننـد                
ها نسبت به محیطـشان مـرتبط        اندیشۀ فلسفی مردم با چگونگی شناخت، درك و واکنش آن         

  و پدیدارشناختی برداشـت خاصـی از مکـان دارنـد         مسیالی اگزیستانس هایی مثل   فلسفه(است  
)Baldwin, 1999: 140- 141(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Local. 
2. Regional. 
3. National. 
4. International. 
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مند از جغرافیاي انـسانی اسـت    هاي سیستماتیک و نظام جغرافیاي فرهنگی یکی از شاخه 
هـا،   هاي حکـومتی، رابطـه   هاي اقتصادي، شکل    ، نظام   ها و تغییرات فضایی زبان      که به تفاوت  

  . پردازد هاي فرهنگی می محیطی، و سایر موارد مربوط به مؤلفههاي  ها، دریافت ادراك
هاي دو حوزة فرهنگ و  جغرافیاي فرهنگی دانشی ترکیبی است که از مطالعات و دیدگاه         

دانان فرهنگی معتقدند کـه کلیـت و صـورت فرهنـگ        جغرافی. کند  محیط طبیعی استفاده می   
دانـان   جغرافـی . اند، کامل درك شود رفته به محیطی که در آن شکل گ تواند بدون مراجعه    نمی

وهـوا، گیاهـان، خـاك، زنـدگی      هاي زمینی همچـون مطالعـات آب        فرهنگی تجزیه و تحلیل   
گـذارد و بـه        زیرا این عوامل روي فرهنگ اثر می       ،کنند  حیوانی را در مطالعات خود وارد می      

  .)Pitzl, 2004: 43( کند تشریح الگوهاي فرهنگی کمک می

 1 سـرزمین مـابین گذاران جغرافیاي فرهنگی، مطالعاتی دربارة ارتبـاط       ز بنیاد کارل ساور، ا  
هـاي گونـاگون از راه        گیـري مکـان     مطالعات وي بیانگر شـکل    .  انجام داد  2و زندگی ) مکان(

 هاي متفاوت کشاورزي،  هاي متفاوت نظام به عبارت دیگر، فرهنگ. هاي متفاوت است فرهنگ
   .)Baldwin, 1999: 134(سازند میا  ر...نقل، و  و سکونتگاهی، حمل

تأثیر پیامدها  اند که فضا تحت دانان فرهنگی بارها نشان داده و سایر جغرافی) 1994( 3مسی
 شود که ایـن امـر   فضا از عوامل مجاورت و فاصله متأثر می       . و اثرات سیاسی و فرهنگی قرار دارد      

  .)O'Toole & Were, P, 2008: 617( ر باشدتواند بر ارتباطات و درك فرهنگی و یا نبود آن اثرگذا می
هـا و محـیط مـادي،     معتقدند که قلمرو فیزیکی و مادي گـروه ) 1985(وان مانن و بارلی     

) 1995(پروشانـسکی و دیگـران      . هاي فرهنگی اسـت     گیري گروه   کاتالیزور اولیه براي شکل   
 مکانی متعلق به افراد،هاي  گروه، به مثابه عامل پیوند هویت» هویت مکانی«مشاهده کردند که 
  .)Ibid: 618(شدنی است ها درك از راه تجربیات آن

 هاي اقتصادي، اجتماعی، و فرهنگی خود آثاري را در مکـان     هر حال، انسان با فعالیت      به  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Land 
2. Life 
3. Massey 
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 عبارتی دیگـر، بـا ورود    به. ها نیز در فرهنگ انسان تأثیر دارند        گذارد و مکان    میجاي    بر
 پذیرد و در قالب فرهنگ او صورت میناسب با افکار و عقاید مکان تغییراتی متانسان در 

  . آفریند ها می اندازهاي فرهنگی متفاوتی با سایر مکان چشم
  

  مفهوم مکان
در این نوشتار مقصود از مکان جایی است با مشخصات فیزیکی و مادي که محـدوده و              

 جاي خاصی اسـت  1»مکان«مقصود از . شود مرز آن از راه احساسات ناظر و بیننده تعیین می    
هاي ویـژه و    که ارزششدنی در سطح زمین که محدود به موقعیتی است باهویت و شناسایی    

یک شهر، یک اسـتان، و      :  از فضاست  يمکان واحد ). 16: 1373 ،هاگت( معینی با خود دارد   
شـود،   گاهی هم مکان به بخش خاصی از فضا که انسان اشغال کـرده گفتـه مـی           . یک کشور 
بر اساس دیـدگاه    ). 275: 1375شکویی،  ( ن سکونتی یا مکان گذران اوقات فراغت      نظیر مکا 

تواند اتاق، ساختمان، روستا، شـهر، شهرسـتان، حومـه، ناحیـۀ کـالن شـهر،        گیرین مکان می  
بـدین ترتیـب،   .  کـوه باشـد  ۀاستان، منطقه، کشور، قاره، سیاره زمین، جنگل، کنار دریا، و قلـ   

 ها شیا و فضا در درون محدوده و مرزي مشخص که بر اساس آنمکان عبارت است از پیوند ا
  .)O'Toole & Were, 2008: 618( گیرد هایی را به خود می تفاسیر و ارزش

هـا   مراد از خصلت طبیعی ظرفیت.  دارد 4 و فرهنگی  3 دو ویژگی طبیعی   2مکان جغرافیایی 
مقـصود  . ها یاهان، کوههوا، منابع آب و خاك، گ    و   آب :و ذخایر مادي محیط طبیعی است مثل      
: هـاي اوسـت   هایی است که متأثر از انـسان و فعالیـت        از ویژگی فرهنگی مکان نیز خصیصه     

  . هاي اجتماعیِ جمعی انسانی هاي اقتصادي، و سازمان سطح فناوري، نوع فعالیت
. شود پذیر می ها متمایز و هویت  از سایر مکان هایی دارد که با آن هر مکان خاص خصیصه

توانـد    صفت مشخص با عقاید و باورهاي اجتماعی، اقتصادي، مذهبی، و فرهنگی می        داشتن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. place 
2. Geographical Space. 
3. Natural Character. 
4. Cultural Character. 
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از محل استقرار، کارکردهاي ضعیف، اشـغال آن     تنها  ماهیت مکان نه    . تمایز را برجسته سازد   
 ً چهره گیرد، بلکه همۀ این عوامل ضرورتا  منشأ میها   انسانوسیلۀ جامعه، و تجربیات مادي        به

 ).274-275: 1375شکویی، ( دهند را شکل میو ماهیت مکان 

وجـود آورده و   بنابراین، مکان موضعی است از سطح زمین که انسان تغییراتـی در آن بـه    
 اي هاي فرهنگی شامل بخش گسترده خصیصه. خصیصۀ فرهنگی به خود گرفته استه در نتیج

ها است کـه در        راه ها، روستاها، مزارع،    هاي مکانی همچون شهرها، مسکن      از مظاهر و پدیده   
توان گفت عواملی نظیر اقلیم، فرهنگ، اقتـصاد،      می. اند  ارتباط با فرهنگ تحول و تکامل یافته      

  . هاي مکانی مؤثرند هاي حاکم بر جامعه در ساخت ویژگی و سیاست
  

  مفهوم فضا
 2اي بزرگ فضا در این علم، حوزه یا ناحیه.  از مفاهیم کلیدي در جغرافیا است1مفهوم فضا

  ). 16: 1373هاگت، ( شود است و معموالً بر حسب سطح زمین نشان داده می
 .سـازد   عبارت است از نظم و آرایش فضایی درونی و برونی که دنیاي اطراف ما را می               » فضا«
 شامل کیفیت و کمیت فضاي اطراف و روابط هندسی مثل فاصله و مجـاورت اسـت            » فضا«
)O'Toole & Were, 2008: 617.(  

 تر از تعریف سادة فضاي فیزیکی این مفهوم به مراتب گسترده. ومی بدیهی نیست مفهفضا
 تواترهـا، گانۀ جهـان بیرونـی یعنـی     شود و به ابعاد سه   به طور ضمنی مطرح می     کهیا طبیعی   

نخـستین و  ... شود  میاطالقهاي میان افراد، میان افراد و اشیا و میان اشیا          ها، و فاصله    جدایی
  از آن نیز فضاياي گونهکه ( 4 فضاي غیرانسانیو 3ایز را باید میان فضاي انسانیترین تم اي پایه

  . )303: 1383فکوهی، ( قائل شد) است 5ماشینی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Space 
2. Area 
3. Human Space 
4. Non-Human Space 
5. Machine Space 
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تـرین مفـاهیم در رویکـرد        کننـده   تـرین و تعیـین      از مهم ) فضاي سطح زمین  (مفهوم فضا   
فـضا  . شـود  ده مـی آید، زیرا در فضا نوعی جامعیت فرهنگی مـشاه  شمار می  شناختی به   انسان

هـا بـراي مـا نـاممکن      وکارهایی که گاه کشف چندوچون آن       انگیز و با ساز     اي حیرت   گونه  به
از ایـن رو،  . کنـد  دهد و منتقـل مـی   نماید، تمامی ابعاد زندگی انسانی را در خود جاي می     می

توانـد در نـزد       هاي انسانی تحلیل فضاست کـه مـی         هاي تحلیل فرهنگ    یکی از مؤثرترین راه   
 تـرین  شناسانی چون ادوارد هال از تحلیل فضاهاي کالبدي و شخصی آغاز شود و تا بـزرگ      انسان

  ).32-33: 1383فکوهی، ( ابعاد فضایی در شهر تداوم یابد
 هاي مکان و فضاي جغرافیایی ارتباط محوري با زندگی انسانی دارد و بستري براي فعالیت

 تر از آن، در محیطی انـسانی جـستجو   یعی بلکه مهممفهوم مکان نه تنها در محیط طب  . انسانی است 
به دلیل آمیختگی مکـان   .هاي انسانی است ناپذیر بلکه آمیختۀ محیط بخش جدایی شود که     می

 .اند ویژه علوم اجتماعی به آن توجه کرده با زندگی انسانی است که اندیشمندان علوم انسانی به
شناسی فرهنگـی،   شناختی، انسان هاي مردم  تحقیقات مربوط به مباحث مکان و فضا در حوزه        

 شـده  توجـه  بـه آن هاي اخیر  سالدر  شهرسازي، ارتباطات انسانی، و جغرافیاي فرهنگی که        
در این ادوارد هال و پیر بوردیو . هاي علمی دارد   حوزه  اهمیت این مفهوم در    است، حاکی از  

  . زمینه آثاري دارند
. کنند شوند، زندگی می ایزات مکانی مشخص میهاي متنوعی که با تم ها در سرزمین انسان

 هاي فرهنگی مردم نواحی هاي ارزش هاي طبیعی و تفاوت هاي مکانی پیامد تفاوت این تفاوت
که محل و مکـان زنـدگی   » بوم زیست«هایی که ذیل مفهوم    مکان. گوناگون سطح زمین است   

 خاصی دارند کـه در آن  ها زندگی انسانی و فرهنگی بوم  زیست. شود  هاست تعریف می    انسان
ونقل، و الگوهاي سکونتگاهی گونـاگونی شـکل گرفتـه            الگوهاي کشاورزي، الگوهاي حمل   

 هاي ها و شباهت ها و تفاوت گیري آن شناخت چنین الگوهاي فضایی، چگونگی شکل    . است
هاي مکانی و فـضایی،    بنابراین، تفاوت . هاي جغرافیاي انسانی است     فضاي انسانی از اولویت   

 بلکـه در چـارچوب   ،در قالب فضاي فلسفی و انتزاعی و یا فضاي خارج از سطح زمـین          نه  
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شود کـه هـم محـل قرارگیـري           اي وسیع در سطح زمین مطالعه و بررسی می           یا ناحیه   حوزه
  .ها است و هم ابعاد، موقعیت و جهتی نسبی دارد پدیده
  

  رديابي فرهنگ در مکان
 کالسیک و شاید زبان پیش از کالسـیک التـین         زباندر  اصطالح فرهنگ یا واژه کولتور      

، واژه کولتور در اصطالحات کـشاورزي . کار یا پرورش بوده است و   که به معناي کشت    داردریشه  
این امر ). 93 ـ  94: 1381حاضري و مهرآئین، ( رفت به کار می... باغداري، پرورش زنبور و 

شد و انسان با ساخت آثـار   ا تلقی میدهد که در ابتدا فرهنگ آمیخته به مکان و فض          نشان می 
  .گذاشت انسانی در زمین، فرهنگ خود را به نمایش می

 که در زندگی اجتماعی، تولید فـضا و مکـان    هستندها بازیگران هوشمند و توانایی     انسان
 شـکویی، ( شـوند   با تفکرات سیاسی و اجتماعی خود در برابر محیط ظاهر می        و را به عهده دارند   

انـسان بـا فرهنـگ خـویش بـه      . کنند هایی را بر مبناي فرهنگ خلق می      و مکان ) 110: 1375
انسان منابع طبیعی سـیاره زمـین    «طوري که     به. بخشد  محیط طبیعی یا مکان، روح و جان می       

 »دهد تا در برابر سیارة فیزیکی یک سـیارة فرهنگـی خلـق کنـد       برداري قرار می    را مورد بهره  
  ).29 ـ 30: 1371 شکویی،(

انـدازهاي    هـا، چـشم     شدنی در ارتباط با ردیابی فرهنـگ در مکـان          وضوعات بررسی از م 
انـداز فرهنگـی،      در واقع چـشم   . هاست  فرهنگی است که حاصل تصمیمات انسانی در مکان       

سکونت خـود در سـطح زمـین     زمان  هاي فرهنگی در       مصنوعی است که گروه    يانداز  چشم
اندازهاي خود را شـکل       اولیۀ محیط طبیعی، چشم   هاي    ها با استفاده از داده      فرهنگ. سازند  می
 هـاي  انداز چشم. انداز طبیعی دارد اندازي فرهنگی ملهم از چشم      هر منطقۀ مسکونی چشم   . دهند  می

انـداز   چشم. ینه استیانداز آ   چشم در واقع . هاست   فرهنگ حاکم بر آن    کنندة  فرهنگی منعکس 
یشتر مطالعات جغرافیایی بـر سـه وجـه     ب. فرهنگی در زمان و مکان دائم در حال تغییر است         

 انداز یعنی الگوهاي سکونتگاهی، الگوهاي تقسیم زمین، و معماري تأکیـد دارنـد   اصلی چشم 
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  ).39 ـ 40: 1380جردن و راونتري، (
تأثیر فرهنگ و اجزا و عناصر آن مثل اعتقادات دینـی، هنـر،    توان گفت که مکان تحت  می

 از چـه مـصالحی   انـسان خانـه را  اینکه . شود  ساخته میها، سیاست و اقتصاد   فناوري، ارزش 
هاي خود را    هاي گوناگون آن چه نمادهایی به کار ببرد، اعتقادات و ارزش            بسازد، در قسمت  

کار گیرد و از چه هنرهایی براي تزیین فـضاي داخلـی    چگونه در کالبد و فضاي درون آن به      
ایـن آثـار   . گ بر مکان و بـستر زنـدگی اسـت   اي از اثر فرهن   یا بیرونی آن استفاده کند، نمونه     

برگرفته از فرهنگ جامعه متناسب بـا زمـان و سـاختارهاي اجتمـاعی، فرهنگـی و متـأثر از                  
گیرد و با تغییـر فرهنـگ و شـرایط اجتمـاعی، مشخـصات و                 بسترهاي جغرافیایی شکل می   

هـاي    در دورهتوان انتظـار داشـت کـه        به همین دلیل می   . کند  هاي مکانی نیز تغییر می      ویژگی
هاي متفاوتی متناسب با ساختارهاي اجتماعی، سیاسی، اقتـصادي، و        گوناگون تاریخی، مکان  

  . فرهنگی حاکم ساخته شود
نخست سـرمایۀ   : کنند  تحلیلگران اقتصادي معاصر سه شکل گستردة سرمایه را مطرح می         

سـرمایۀ  دوم اهـا؛   هـا و بن     یعنی موجودي کاالهاي واقعی مثل گیاهان، دستگاه      ) مادي(فیزیکی
 ها و تجربه در افراد است؛ و نوع سوم سرمایۀ طبیعی یعنی موجودي انسانی که تجسم مهارت

 تواند جایگاه رهنگی میسرمایۀ ف. کند منابع تجدیدشدنی و تجدیدنشدنی که طبیعت فراهم می
 . چهارمی را به دست آورد که آشکارا متمایز از سه نوع دیگر است

ها، مناطق، آثـار هنـري    ها، مکان تواند ملموس باشد، مانند بناها، محل      سرمایۀ فرهنگی می  
، ها یا ناملموس باشد، یعنی سرمایۀ معنوي به شکل ایده. ها، مصنوعات ها و مجسمه مثل نقاشی

  ).69 ـ 70: 1382تراسبی، ( هایی که در گروه مشترك هستند اَعمال، عقاید و ارزش
گ مادي عبارت است از اشیا مادي و ملمـوس کـه            در واقع سرمایۀ مادي در قالب فرهن      

جاي مانده از    فرهنگ مادي را شامل همه اشیا و آثار به        ) 1977( فرگوسن. انسان ساخته باشد  
نسان از محیط طبیعی طبق نظر فرگوسن همۀ آثار به جا مانده از ا         . انسان توصیف کرده است   

ا، وسایل و اسباب زنـدگی، وسـایل   ه ها، خانه  مانند ابزار کشاورزي، سفال  ساخته شده است،  
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 توان اشیایی قلمداد کرد که در زندگی فرهنگ مادي را می. ها و شهرها سرگرمی و بازي، جاده
  .)O'Toole & Were, 2008: 617( دشون شوند یا آشکار و ملموس دیده می انسان استفاده می

زمره، واکنش نشان    بخشی متعارف و معمول از زندگی رو        به مثابه  انسان با فرهنگ مادي   
به دلیل آثار متقابل و تعامل، فرهنگ مادي و زندگی انـسانی        . دهد و در تعامل با آن است        می

 هاي مهمی در شناخت هاي فرهنگ مادي سرنخ قویاً از یکدیگر تأثیرپذیرند و مطالعه و بررسی
   .)Ibid: 617(نمایاند  هاي زندگی او به ما می بهتر زندگی گذشته انسان و شیوه

 فرهنگ مادي را مطرح کرد و نشان داد که از راه فرهنگ             ۀاهمیت مطالع ) 1982( اشلرت
 ها و پندارهاي یک اجتماع ها، باورها، نگرش  نظام هاي اعتقادي، ارزشۀتوان در زمین مادي می
  .)Ibid( خاص در طی زمان آگاهی یافت ۀیا جامع

دهی محیط زندگی انسانی کـه   به هر حال، فرهنگ از ابعاد مهم زندگی است که در شکل 
  .  دارد اي گنجد، نقش سازنده در قالب مکان و فضا می

  

  تعامل مکان و فرهنگ 
. هاي انسان در مکان و فضا توجـه کـرد   براي درك تعامل فرهنگ و مکان باید به فعالیت      

اري برد شود، بهره   انسان براي تأمین نیازهاي خود از منابع و امکاناتی که در طبیعت یافت می             
 .تأثیر فرهنگ است هاي او در طبیعت تحت برداري انسان و چگونگی فعالیت نوع بهره. کند می

سه نوع سیستم انـسان  . شود ارتباط انسان با مکان در قالب سیستم انسان و محیط بررسی می     
  : زند و محیط را به هم پیوند می

  ،)روابط انسان با انسان(سیستم انسانی   .1
   ،)روابط محیط با محیط(سیستم محیطی   .2
  ). 32: 1373هاگت، ) (روابط انسان با محیط(سیستم انسان ـ محیط   .3

تأثیر محیط : بر این اساس در دیدگاه اکولوژیک یا روابط انسان و محیط به سؤاالتی نظیر           
هاي انسانی بر محـیط چگونـه اسـت؟ و چگـونگی و ماهیـت          بر انسان چیست؟ اثر فعالیت    
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  . شود  داده می پاسخنسان تغییرات محیط ا
 شامل عناصـري از قبیـل    در احاطۀ محیط طبیعی یا طبیعتها در دوران اولیه کامالً   انسان

 تمـدن، مـردم خـود را در     پیـدایی بـا   . وهوا، زمین، پوشش گیاهی، و خاك قرار داشـتند          آب
از . مصنوعاتی محصور کردند که به علت گذشت زمان و دیرپایی جزء الینفک محـیط شـد               

در ). 29: همان( جا شده و یا تغییر بنیادي یافته است          شهرنشین محیط طبیعی جابه     انسان نظر
با گذشـت  .  براي سازگاري با محیط است اواین دوره انسان به محیط وابسته است و تالش     
گیري نیازهـاي   با شکل. برداري از محیط رسید     زمان انسان به فناوري و فرهنگ پیشرفته بهره       

. برداري از مکان تغییر کـرد  هاي زمانی و مکانی، نوع دیدگاه انسان نیز در بهره    هجدید در دور  
هاي خود در قالب فرهنگ، بیشترین منافع را کـسب         با کسب تجربه و افزایش آموخته     انسان  

 ننـد ک بسا جوامعی موفق عمل می      با تنوع نیازهاي انسان و افزایش حس سودجویی، چه        . کرد
هـاي جدیـد تولیـد        فرهنگ پیشرفته فنـاوري   .  باشند  ي قوي داشته  که فرهنگ و علم و فناور     

رود فرهنگ پیشرفته براي کسب منافع        انتظار می . کند  کند و قدرت جامعه را دوچندان می        می
 نتیجه اینکه. هاي فرهنگی را غارت کند مکان) هاي استعماري قرن نوزدهم مثل سیاست(خود 

به عبارتی دیگر،  . بخشد  اي می    و به آن نقش تازه     گیرد  فرهنگ پیشرفته مکان را به خدمت می      
 همـراه بـا       و کارکردي ویژه     و اجتماعی انسان به مکان نقش      ،هاي فرهنگی، اقتصادي    فعالیت

مکان را «یابد و به عبارتی   هاي انسانی هویت می     مکان با ارزش  . بخشد  شخصیت و اعتبار می   
 ).326 ،299: 1375شکویی، ( »سازد فرهنگ انسانی می

هاي طبیعی و انسانی به حیات خود ادامـه        هاي دور ناگزیر بود در محیط       انسان از گذشته  
هـایی   زیست چـه دخالـت   در این تعامل و تقابل باید مشخص شود که انسان در محیط     . دهد

  کرده است؟ و در چه مواردي، ناگزیر، زندگی خود را با محـیط هماهنـگ و همـساز کـرده                 
گرفـت کـه او را       اش سرچشمه مـی      با محیط از غرایز حیوانی     است؟ نخستین برخورد انسان   

بنابراین، روابط انسان با محیط ضامن بقاي     .  آب، غذا، و مسکن کرده بود       وادار به دستیابی به   
 که از شکل سادة آن در دوران اولیه شـروع   استاو یعنی تأمین خوراك و پوشاك و مسکن         
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  ).6 ـ 8: 1382گنجی، ( تر شده است ان پیچیدهشد و به تدریج، با تکامل فکري و عقلی انس
هایی که در یک مکان جغرافیایی متمرکزند، وابسته به نظامی فرهنگی             نحوة زندگی انسان  

هاي فرهنگـی   گیري گروه هاي عناصر آن از علل مهم در شکل است که اشتراکات و مشابهت    
 ها ضایی به بررسی تفاوتمفهوم الگوي ف. شود ساخته می» الگوهاي فضایی«است که در قالب 

) 8 ،10  ـ11: 1380 ،جردن و راونتري. ( دیگر اشاره داردۀ با ناحیاي ههاي میان ناحی و شباهت
شـود و بـا     مـی سـاخته خواهنـد   هاي حکومتی می نحوي که مردم و یا سیاست   این نواحی به  

 و بازسـاخت  دهـی  گیري خود در شکل  انسان با تصمیم،بنابراین. کند یکدیگر تفاوت پیدا می  
  .  کند ها مؤثر است و در بروز کارکردهاي گوناگون آن نقش ایفا می مکان

، اي پذیري خود در سطوح محلی، منطقه انسان از مکان براي بیان احساس مکانی یا هویت
او ریشۀ خـود را در  . در وابستگی انسان به مکان شکی نیست. کند  و جهانی استفاده می    ،ملی

کند که نیازهاي اساسی و امنیت او را   کند و به مکانی تعلق پیدا می         می اي جستجو   مکان ویژه 
او «. دانـد  انسان همواره خود را وابسته و مربوط به مکان معینی از سیارة زمین می           . تأمین کند 

  بلکه،شناسد ها، آداب و رسوم، و فرهنگ خویش می قبیله، تیره و مردم خود را نه تنها با سنت
اي را  ها، رودها، گیاهان و حیوانات ویـژه   ها، دره   کانی خود سعی دارد کوه    هاي م   در شناسایی 

» نیز که با محیط مسکونی و فرهنگ جامعه او رابطۀ موزون و هماهنگ دارند دخالـت دهـد                 
 گیرد و مستقل از مکـان نیـست        هاي انسانی در بستر مکانی شکل می        فعالیت). 1: 1371شکویی،  (

  . توان یافت ز مکان نمیو هیچ فردي را مجزا و منفک ا
هـاي   فرهنـگ . ها تأثیرگذار است   یابی مکان   پذیري و نقش    انسان با فرهنگ خود در شکل     

. بخـشند  سـازند و کارکردهـایی متناسـب بـه آن مـی      هاي خاص خود را مـی       گوناگون مکان 
 .هایی خاص بیافریند تواند مکان کارکردهاي اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، نظامی، و نظایر آن می

 ها تابعی از تصمیمات انسان است و این تصمیمات متأثر از الگوهـاي فرهنگـی              پذیري مکان   نقش
چگونگی روابط علت و معلـولی  . هاست بنابراین، فرهنگ از عوامل مهم افتراق مکان      . اوست
ها باشد و شـناخت بهتـر       ساز درك بهتر مکان     تواند زمینه   ها اعم از طبیعی و انسانی می        پدیده
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ریزي اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی میـسر     ها را پیش از هر برنامه  مشکالت مکانمسائل و 
  . سازد می

افـراد  . در بحث تعامل مکان و فرهنگ با موارد بسیاري در زندگی روزمره روبرو هستیم              
هـاي مکـانی همچـون محـل      براي بیان هویت فرهنگی ـ قومیتی خود ناگزیر به بیـان مؤلفـه   

اي، محلـی یـا حتـی         ها ممکن است در سطوح ملی، منطقـه         این مؤلفه .  تولد هستند   یا اقامت
دهنـدة خاسـتگاه      بردن کلمات و جمالت معین از سـوي افـراد نـشان            کار  به. دنتر باش   جزئی

: توانـد داشـته باشـد       دو معنـا مـی    ) معین(استفاده از کلمات  .  در کشور است   ها  جغرافیایی آن 
توانـد آگاهانـه و    گاه خود را نشان دهـد و نیـز مـی     تواند ناخواسته و ناآگاهانه زاد      گوینده می 

از سـر  (اي خـود را    گویش منطقه،)و زبان اصلی یک کشور    (عامدانه در برابر گویش مسلط      
 ،کـالوه ( حفظ کند) جویی با زبان مسلط  یا از روي مقابله،وفاداري به زبان منطقه زادگاه خود    

ها نقش بسیار مهمی  دهی به ملیت انسان هاي جغرافیایی در شکل بنابراین، مکان). 132: 1379
 موطن، زادگاه، و کـشور، بـا   مثابهها در یک سرزمین به     کنند و در واقع استقرار انسان       ایفا می 

امـا چگونـه و   . شـود  هاي دیگر می  از مکانیخصوصیات فرهنگی مشابه، موجب تمایز مکان     
تـوان   در جغرافیا مـی  است که    آورد، از مسائلی    چه پارامترهایی این وابستگی را به وجود می       

 از علل مقدماتی این وابستگی نیازهاي انسان به منابع محیطی است که در بـستر    .پاسخ گفت 
دهـی و سـازماندهی مکـان      وابستگی مداوم و پیوسته انسان موجب شـکل .استمکان نهفته  

نشأت  هایی که از خصوصیات فرهنگی وي    هاي انسانی با فعالیت     طوري که مکان    شود؛ به   می
  . شود ساخته میاست، گرفته 

در مقابـل  . احساس تعلق به مکان تولد و بـوم در فرهنـگ ایرانیـان مفهـومی ویـژه دارد               
در آمریکا بعضی از افراد    . دهند  ها به وابستگی مکانی کمتر عالقه و حساسیت نشان می           غربی
هاي متحـرك را    این خانه)U-Hall(ونقل به نام  هاي حمل  دارند و شرکت  1هاي متحرك   خانه
اش  کنـد و خانـه   اي کرایه می ، کشندهسپسکند،  فرد مدتی در شهري کار می. کنند جا می  جابه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mobil Home 
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گونـه عالیـق فـامیلی یـا      گذارد و مدتی در مکانی که هیچ        تر می   هزار کیلومتر آن طرف    را سه 
مثـل   طور نیست، هر وقت مناسـبتی  ولی در ایران این. کند وابستگی به آن ندارد، سکونت می 

اش را    رود و خـانواده     فرد ایرانی به زادگاه خود می      ،روزهاي شادي و عزا پیش آید     یا  نوروز  
). 30: 1382ایروانـی،   (  وابستگی وسیعی نسبت به محـل زادگـاه وجـود دارد          یعنی  . بیند  می

انـد و در آن   بسیاري از مردم ایران از شهر خود به شهر یا روستاي دیگـري مهـاجرت کـرده      
هاي خاص محلـی، و    هایی از سال مثل عید نوروز، برگزاري آیین         اما در زمان  . اند ساکن شده 

مند به حضور در همان روستا یا شهر هستند و این پیوند مکـان                مراسم مذهبی و دینی عالقه    
  . کنند و فرهنگ را احساس می

، شـود  هاي مکانی میان دو قلمرو جغرافیاي می از عوامل فرهنگی که سبب بروز وابستگی 
 بررسی این موضوع. هاي فرهنگی از قبیل زبان، دین و مذهب، قومیت، و تاریخ است مشابهت

بوم دالیل گوناگونی دارد کـه یکـی       معنوي دو مکان یا زیست     1در قالب نزدیکی و مجاورت    
براي شناخت اینکه دو مکان انسانی تا چه اندازه به یکدیگر        . ها مشابهت فرهنگی است     از آن 

دو مکانی که . ها سود جست  هاي فرهنگی آن    توان از میزان اشتراك مؤلفه      ، می وابستگی دارند 
 کـه  هـایی  نـد بـه مراتـب بیـشتر از مکـان     دار... هاي مشترك زبانی، قومی، مذهبی، و   ویژگی

مجـاورت معنـوي کـشور      . دهند  هاي مشترك ندارند، به یکدیگر وابستگی نشان می         خصیصه
 ، و عـراق  )اشتراکات زبانی (، تاجیکستان )اشتراکات زبانی ( ایران با کشورهایی مانند افغانستان    

 عکس این قضیه نیز صادق است که عدم تطابق. هاي بارز آن است از مثال) اشتراکات مذهبی(
  . شود  میها و همپوشی باعث گسستگی یا به عبارتی واگرایی آن

آن تجلـی   در کنـد،   روحی در کالبد مکان نفـوذ مـی    هاي فرهنگی جامعه همچون       ویژگی
وزرع،  هاي کـشت  معماري، شیوه. سازد یابد و خود را در بستر مکانی و فضایی نمایان می            می

 .هایی انسانی متأثر از فرهنگ هستند ها، از پدیده هاي انسانی، ساخت راه نوع و شکل سکونتگاه
ر هـاي هـ   هاي فرهنگی به نوبۀ خود از باورها، اعتقادات، آداب و رسوم، و ارزش     این ویژگی 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Proximity 
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 هـاي  رو، فرهنگ جوامع در مقیاس از این. پذیرند  جامعه که وابسته به مکان و زمان هستند تأثیر می         
 اي، و ملی به عوامل اجتماعی و سیاسی، تاریخ، دین و مذهب، و شرایط جغرافیـایی        محلی، منطقه 
 هـاي  اوتاین تف. ها و نواحی است     به عبارتی فرهنگ از عوامل تمایز و تفاوت مکان        . بستگی دارد 

  اي بـسیار نـاچیز و تقریبـاً    هاي محلی نسبت به گسترة ملی و حتـی منطقـه        مکانی در مقیاس  
 هـاي   فرهنگ روستا به مثابه فرهنگ محلی، نسبت به مقیاس          براي مثال  .رسند  ناملموس به نظر می   

 . هاي یکسان دارد اي، فرهنگ همگون با ویژگی ملی و منطقه

هـاي انـسانی در جغرافیـاي     بـسته بـه فرهنـگ گـروه    هاي مکـانی وا    ها و تفاوت    شباهت
اي یـا حتـی       الزمۀ درك و شناخت بهتر نواحی فرهنگی، در بعد جهانی، منطقه          . هاست  مکان

هـاي فرهنگـی      اي داراي ویژگی    در واقع هر ناحیه   . تر مطالعات مکانی و محلّی است       کوچک
علـوم اجتمـاعی، تـاریخ،    فردي است که نیاز به مطالعات علوم گوناگون از جملـه             منحصربه

 ةبخش زیادي از مطالعات بـا حـضور در حـوز       . شناسی دارد   شناسی، و باستان    جغرافیا، مردم 
  : در این زمینه سه عامل مؤثر است. مکانی و فضایی میسر خواهد بود

  عوامل مشخص طبیعی و نمود ظاهري آن،  .1
  پذیر و کارکردها،  هاي مشاهده  فعالیت.2
  ). 275 :1375شکویی، ( دهند ها، که هویت یک مکان را تشکیل می مفاهیم یا نماد.3

 هاي اعتقادي و فکري خاص خود را دارند کـه در سـازماندهی          توان گفت مکاتب ویژگی     می
هـاي مکـاتبی    رو، دیـدگاه  از این. اندازهاي مکانی نقش دارد  چشمو آفرینشمکانی و فضایی  

انـدازهاي متناسـب و       چـشم  4، و فرانوگرایی  3، نوگرایی 2گرایی  ، فرهنگ 1گرایی  همچون آرمان 
هـاي ارتبـاطی، شهرسـازي از آن        که مـسکن، شـبکه     سازند  میمنطبق با ایدئولوژي حاکم را      

  . اندازهاي مکانی نمودي از فرهنگ مسلط جوامع گوناگون است در مجموع چشم. اند جمله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Idealism 
2. Culturealism 
3. Modernism 
4. Post-modernism 
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  جريان مکاني و فرهنگ
ا که موجب رشد و توسعه فرهنگ در        چر ت خاصی دارد   در مکان و فضا اهمی     1»جریان«
هایی  بسا تفاوت ها چه جریان در مکان . دهد  هاي جدیدي را به آن می       شود و نقش    ها می   مکان

، و درجـۀ اهمیـت داشـته    )اقتصادي، فرهنگی، سیاسی(از نظر میزان و فراوانی، سطح و نوع      
 . باشد

حرکـت   میـزان    2 مادي تحرك. زند  جایی می   انسان براي رفع نیاز دست به تحرك و جابه        
 تحـرك ظـاهراً عمـل    ،در ایـن مفهـوم  . کنـد  گیري می  اندازهرامنابع انسانی و مادي  در فضا    

 ،مثال بارز این حرکت). 52: 1374 ،محسنیان راد ( هاي حرکتی و آمدوشد است       شبکه ۀتوسع
 جایی یا مهاجرت نیز فرهنگ و باورهاي فرهنگی در جابه. هاي جمعیت انسانی است مهاجرت

بنـابراین،  . انـد  اي قائـل  هاي زیارتی حرمت ویـژه      در ایران مردم براي مکان    . بسیار مؤثر است  
. پذیرد ها در جهت اعتقادات و رفتارهاي فرهنگی صورت می          جایی  طبیعی است که این جابه    

 و عدم اعراض از وطـن عالیقـی را در افــراد          3»الوطن من االیـمان    حب«همچنین اعتقاد به    
 . یابد ورد و توجه بـه مکان افزایش میآ وجود می به

هـاي   هـایی اسـت کـه بتوانـد نقـش       در گرو ارتباطات و جریان    ها    مکانپویایی و تکامل    
هـا را افـزایش    هاي نـوین ارتبـاطی، جریـان متقابـل مکـان      ورود فناوري. اي به آن بدهد  تازه
ایـد همچـون سیـستمی    ها ب در واقع مکان. کند ها را تسریع می  دهد و تبادالت فرهنگی آن      می

هاي اطالعاتی، جمعیتی، اقتصادي، و نظـایر         جایی  جابه. باز عمل کنند تا از انزوا خارج شوند       
 مکـانی   ۀتوسـع .  توسعه عقب نمانند   ۀیابند و از قافل     گسترش  ها    شوند تا مکان    آن موجب می  

  و احاطهآهن و تلگراف در قرن نوزدهم سرعت مبادالت را افزود ارتباطات از راه ساخت راه
 ،بنابراین.  آینده فضایی است ارتباطی جهان.هاي مجاور یا حتی دورتر را مهیا ساخت بر مکان

  را تشدیدآنرسد، لیکن فرهنگ مردم است که  ها، گرچه دور از ذهن به نظر می انزواي مکان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Flow 
2. Psychic Mobility 

  .دوست داشتن وطن بخشي از ايمان است. ٣
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  . کند یا کند می
سترش و انتقال ها از گذشته تاکنون با مهاجرت از مکانی به مکانی دیگر سبب گ انسان

هـا دالیـل    جـایی  ها و جابه این حرکت. اند هاي زندگی خود بوده  و شیوه،ها   سنت ،عقاید
عواملی . ها باشد  در مکان1رانشی و کششی تواند عوامل ها می  یکی از آن کهبسیاري دارد

 شود دفعی باعث مهاجرفرستی و عوامل جذب یا کششی مکان موجب مهاجرپذیري می          
(Rosengren, 2000: 174).  

صورت سیـستم انـسانی     هاي انسانی اعم از شهري و روستایی فضایی است به           سکونتگاه
ساکن در آن، تشکیل یافتـه  » عامل جمعیتی«و » مقر یا سایت « یابستر مکانی«که از دو بخش   

 هاي اجتماعی شود، انسان و فعالیت در این سیستم آنچه باعث پویایی شهر یا روستا می. است
  جریان و تداوم حیـات سـکونتگاهی    ، چرا که بدون تحرك و پویایی جمعیت       ؛دي اوست و اقتصا 

منـابع  این تحرك موجد انتقال و توزیع و تخصیص   . موجودیت خود را از دست خواهد داد      
  .شود در سطوح مکانی می

جریـان تمـاس و     . هاسـت   عامل بسیار مهمی در پیوند فرهنگ و مکان       » جریان«بنابراین،  
است کـه عامـل     ) اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی  ( و خدمات    ،ها  ل افکار، اندیشه  گردش و انتقا  

در . ها با همۀ خصوصیات انسانی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتـصادي اسـت             دهندة مکان   ارتباط
تبـادل اطالعـات   : ها و تقویت آن در یک ناحیه، عوامل زیادي نقش دارند         تسهیل این جریان  

جـایی   در جابه» دافع و جاذب« عوامل مثابهو جغرافیایی به ها، نقش عوامل طبیعی    میان مکان 
هاي کارگزاران حکـومتی در پویـایی و تحـرك           هاي گوناگون، سیاست    ها با فرهنگ    جمعیت

 و توجـه بـه توسـعۀ    ،ها از حالت انزوا و درونگرایـی   بخشیدن به مکان، خارج ساختن مکان     
، اکن آن به دالیل متعدد طبیعـی، اقتـصادي      هایی که جمعیت س     طور مثال در مکان     به. جانبۀ آن   همه

توان کُنـدي و    هاي دیگر ارتباط چندانی ندارند، می       اجتماعی و حتی سیاسی با ناحیه و مکان       
نواحی کوهستانی و مرتفـع، منـاطق داراي اقلـیم    . وضوح مشاهده کرد پژمردگی فرهنگ را به  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pull and Push factors. 
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   .است  جمله  آنهاي نفوذناپذیر از بسیار خشک و گرم، و جنگل
  

  ارزش فرهنگي مکان 
. سـت اهـاي فرهنگـی      هـا ارزش    هایی هستند که یکی از آن       ها آشکارا داراي ارزش     مکان

. برنـد  هایی نفـع مـی      شوند و افراد و جامعه از چنین ویژگی         ها به مکان نسبت داده می       ارزش
  . ردهاي میراثی جستجو ک ویژه مکان هاي تاریخی به توان در مکان ها را می  ارزش گونه این

. دهنـدة زیبـایی بـه معنـایی بنیـادین اسـت            این ارزش نمایش   :شناسی  ارزش زیبایی ) الف
» شناسـی  ارزش زیبـایی «اندازي که در آن واقع شده زیر عنوان کلی  توان رابطۀ مکان را با چشم    می

  . محیطی مربوط به مکان و محیط اطراف آن  زیست در نظر گرفت، یعنی همۀ کیفیت
 یـک  مثابـه رزش معنوي مکان ممکن است به حس هویت جامعه به   ا :ارزش معنوي ) ب

 نفـس فرهنگـی   این ارزش ممکن است براي آنان حس اعتمادبه      . کل و هویت افراد آن کمک کند      
 و حس ارتباط میان امر محلی و امر جهانی را فراهم کند، یعنی به تعریف مفهوم تمدن بشري

  . و جامعۀ متمدن کمک کند
هـا را بـه    ها و عقاید مشترکی که گـروه   ارزشمثابهتفسیر فرهنگ به      :ارزش اجتماعی ) ج

دهد که ارزش اجتماعی مکان میراثـی اسـت در آن ثبـات و      دهد، نشان می    یکدیگر پیوند می  
  . انسجام اجتماعی جامعه منعکس شود

 از میان. نشدنی نسبت به مکان درونی است اي بحث  این ارزش به شیوه:ارزش تاریخی) د
دادنـی   ها به احتمال زیاد این ارزش بیشتر از بقیه برحسب شرایط عینی تـشخیص             لفههمۀ مؤ 

شاید منفعت اصلی ارزش تاریخی این باشد که با برقراري ارتباط با گذشته و آشـکار             . است
  . کند  زمان حال به تعریف هویت کمک می کردن خاستگاه

کنـد   که به جامعه کمک مـی     این ارزش حامل معنا و اطالعاتی است         :ارزش نمادین ) هـ  
این ارزش به مثابه بازنمـاي  . تا هویت خود را تفسیر و بر شخصیت فرهنگی خود تأکید کند         

معنا براي عملکرد آموزشی مهم است، نه فقط براي جوانان بلکه براي ارتقاي جایگاه دانـش        
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  . و سطح درك کل جامعه
 زیرا واقعی و منحصر به فرد یعنی مکان به خاطر خودش باارزش است، :ارزش اصالت) و

 امیت، که در شرایط گونـاگون ویژگی مهم مالزم این امر عبارت است از تم    . است، نه جعلی  
توانـد در هنگـام       حفاظت از تمامیت مکان، هر طور تفسیر شـود، مـی          . متفاوتی دارد تعریف  

 تراسـبی، ( گیـري دربـارة پـروژه باشـد         توجه به ارزش فرهنگی محدودیت مهمی بر تصمیم       
  ). 13 ـ 14: 1382
  

  ابعاد مکاني فرهنگ 
 هاي فرهنگی جغرافیاي فرهنگی به توصیف و تجزیه و تحلیل نحوة تفاوت و تشابه پدیده

در واقع جغرافیاي فرهنگـی  . پردازد همچون زبان، مذهب، اقتصاد از مکانی به مکان دیگر می     
در جغرافیا فرهنـگ  . اردبیش از آنکه به محیط طبیعی انسان معطوف باشد، بر فرهنگ تکیه د      

 هایی که در یک مکـان       نحوة زندگی انسان  . ها تعریف شده است      گروهی از انسان   1»شیوة زندگی «
  هاي عناصـر آن  ها و شباهت جغرافیایی متمرکزند، وابسته به نظامی فرهنگی است که اشتراك    

 الگوهاي«هاي فرهنگی در آن مکان خاص است که در قالب  گیري گروه از علل مهم در شکل
هـا میـان    هـا و شـباهت   مفهوم الگوي فضایی به بررسی تفاوت. وجود آمده است  به 2»فضایی

  ).8 , 10 ـ 11: 1380 ،جردن و راونتري( یک ناحیه با ناحیه دیگر اشاره دارد
مـثالً اگـر کـسی قـصد     .  بـرد  توان از مکان بهره ها نیز می براي مطالعه و شناخت فرهنگ    

تواند به شهر اصـفهان، پایتخـت         و فرهنگ دورة صفویه را دارد می       شناخت معماري، تاریخ،  
 ها فرهنگی را در خود نهفته دارند مکان. سلسلۀ صفویه، مراجعه و آثار آن دوره را مطالعه کند

  . سازند هاي آینده نمایان می که براي نسل
اط  شامل یک یا چند مورد از موضوعات زیر است کـه ارتبـ  مطالعات جغرافیاي فرهنگی  

اي در مطالعاتی اسـت کـه        چرا که فرهنگ میانجی شایسته    . دهند  مکان و فرهنگ را نشان می     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lifestyle 
2. Spatial Pattern 
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  .هاي متفاوت است نقطۀ حرکت آن مقایسۀ مردمان و سرزمین
برداري انـسان از محـیط زیـست موضـوعاتی      مطالعۀ بهره: بوم برداري انسان از زیست  بهره
بـرداري از گیاهـان،    کـردن حیوانـات و بهـره    ی اهل،کارگیري ابتدایی ابزارها و وسایل  چون به 
  پیشرفت وتوسعه. گیرد هاي اقتصادي، و استفادة گوناگون از تولیدات غذایی را دربرمی فعالیت

هـاي خـاص    انسانی، و اختراع هر دو ابعاد جغرافیایی دارند که از وقایع خاصی که در مکان             
ها و کیفیـت   وزیع و آرایش فضایی پدیدهتوجه جغرافیدان به ت   . اند افتند تشکیل شده    اتفاق می 

رساند در بازساخت گذشته و پیشینۀ بشر و فهم شـرایط حـال مـشارکت          بوم به او یاري می    
  . کند

پیشرفت مـادي انـسان آثـاري را بـر       : هاي انسان در سطح زمین      تغییرات حاصل از فعالیت   
 نتیجـه و محـصول      ،زیکیاین تغییرات فی  . گذارد   بر جاي می   ،کند  زمینی که در آن فعالیت می     

زراعت و برداشت بـیش از تـوان زمـین موجـب          . ناخواستۀ انسان در استفاده از زمین است      
پـس از برداشـت   (نگهداري و چراي حیوان روي زمین و سوزاندن . شود  فرسایش خاك می  

. شـود  سازي خاك در نزدیکی زیستگاه انسان و تغییرات گیـاهی مـی             منجر به غنی  ) محصول
 تغییرات مانند از میان بردن درختان جنگل یـا پلکـانی کـردن دامنـۀ تپـه بـراي         برخی از این  

هاي انسان و طبیعت از چنان بعـد   فعالیت). 1961اسپنسر و هیل،    (کشاورزي تعمدي هستند    
  .اي برخوردارند که جداشدنی نیست هم پیوستگی هزمانی و ب

نتگاهی قـسمت اعظمـی از   هاي سـکو  قالب): شهري و روستایی( ها شکل و نوع سکونتگاه   
   روسـتایی  مطالعـۀ نـوع سـکونتگاه   . دهنـد   ساخت را تشکیل می     انداز انسان   هاي چشم  ویژگی

ها، و دیگر ساختارهاي مـرتبط بـا یکـدیگر و همچنـین               ترتیب و آرایش خانه     ،عمدتاً با نوع  
  . ها و پراکنش و ترتیب مزارع سروکار دارد شبکۀ جاده

 ، زیراشود ترین ردیاب قومی محسوب می زبان موثق  :و مذهب فرهنگ غیرمادي مانند زبان     
عالوه، زبان به   به. سازد   تکرار تصادفی را بعید می     ، وسیع اي  هخزانانتخاب اختیاري کلمات از     

تحلیل .  سازنده و محصول انسجام گروهی و در نتیجه فرهنگی است        ، ابزار و اثر گفتگو    مثابه
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 است، اما از نتایج آن به طور) شناسی زبان( وظیفۀ متخصص  ها معموالً ها و پراکندگی آن  زبان
از اجزاي سازندة زبان بـسیار      ) توپونیم(نگاري    موضع. شود  اي در جغرافیا استفاده می      گسترده

  .به جغرافیا نزدیک است
هاي ماندگاري اقوام گوناگون نهادي اجتماعی با سـاختار فـضایی            مذهب نیز از شاخص   

 جغرافیا با مذهب از جهات بسیاري سروکار. انداز فرهنگی است مدهندة چش چشمگیر و شکل
اي از نظم و قانون در مناظر و  دارد، از توزیع مذاهب در نواحی گوناگون گرفته تا ارائه جلوه         

  .اندازهاي گوناگون چشم
هـاي    گسترش فرهنگ به سـادگی از راه خصیـصه         :ها  ها و تمدن   منشأ و پراکندگی فرهنگ   

هاي فرهنگـی از سـوي    شدنی است، اما اغلب مجموعۀ کلی خصیصه    عهفرهنگی خاص مطال  
مردمی قدرتمند و متنفذ به یکدیگر جوش خورده و به شـکلی نـسبتاً یکـسان و منـسجم در       

ممکن است نوع زندگی یا تمدن از آغاز تا گـسترش بـه       . یابد  اي وسیع گسترش می     محدوده
ه حدودش برسد و فرهنگ گسترده دیگـري  در نهایت ب اینکه   تر پیگیري شود تا     پایگاه بزرگ 

تقـسیم  : اند  هاي متعدد فرهنگ را بررسی کرده       دانان از راه    جغرافی. را جایگزین یا جذب کند    
 ترسـیم نقـشۀ   ،هـا  فرهنـگ  ها و خـرده   بررسی توسعۀ فرهنگ،جهان به مناطق عمدة فرهنگی 

 نـواحی   ۀ و مطالعـ   )1965مینیـگ،   (هـا    فرهنـگ   نواحی کانونی و مرکز و پیرامونی یا حاشـیه        
 .Sills,1968:129 -130)(  جزایر فرهنگمثابهگسسته فرهنگ به 

  
  گيري نتيجه
   روابـط   بـراي   اسـت بـستري   ، زیرا هر مکاندائم با هم در ارتباط هستند   و فرهنگ   مکان

 اندازهاي  ها و چشم    مکان. است   فرهنگ  هاي  خود از خاستگاه     نوبۀ   به  ها که    انسان   میان  متقابل
شـیوة نگـرش و   . هاي زمانی گوناگون هستند ها متأثر از فرهنگ جوامع در دوره   مستقر در آن  

ها مؤثر افتد و مطابق با نوع ایدئولوژي          تواند در ساخت و نقش مکان       نوع فرهنگ جوامع می   
ها نیز بر اساس قدرت فرهنگ جامعه تعیین          سطح توسعۀ مکان  . حاکم به خدمت گرفته شود    
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 شود تر می هاي آن منجر به فناوري قوي رتی دیگر، فرهنگ قوي از نظر ویژگیبه عبا. شود می
  . آفریند یافته می هایی توسعه تر مکان و دسترسی به فناوري نوین و قوي

هاي متفاوت قـومی،   با توجه به استقرار مردمان متفاوت از نظر فرهنگی، از یک سو مکان 
 ها ها نیز بر فرهنگ مردم از راه مواجهه آن  مکانآید و از سوي دیگر،  نژادي، و زبانی پدید می    

طـوري کـه     به. گذارد  هاي جغرافیایی تأثیر می     با نوع منابع طبیعی، اقلیم، موقعیت، و مشخصه       
 که سازد میهاي اجتماعی را     عوامل طبیعی و منابع موجود نوعی خاصی از اقتصاد و سازمان          

 ة گذران معیشت، زبان، طرز پوشش و لباس،نحو. گذارند  خود بر فرهنگ مردم اثر میۀبه نوب
  . استها  در مکانتوجه  جالبهاي فرهنگی  و آداب و رسوم از ویژگی
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