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Abstract 
 

The sense of place establishes an inseparable bond between the individuals and the 
place, leading to individual harmony and satisfaction with the environment while providing 
the necessary motivation to remain in the environment. The coffee shop is one of the main 
urban spaces, chosen not only for drinking tea or coffee but also for experiencing the meaning 
and emotions while spending some hours away from work and stress. Hence, it is necessary to 
know the factors that affect the sense of place and what puts humans in an internal 
relationship with the environment. This study generally aims to examine the concept of the 
sense of place and the factors affecting its creation, particularly the physical body in the coffee 
shop environment. Library and documentary studies have been used to collect data and the 
theoretical foundations of the research. The field survey method (observation, interview) has 
also been employed to investigate and analyze the physical components affecting the sense of 
place. According to the results, the physical component, influenced by ten indicators of color, 
geometry, materials, natural and artificial lights, scale, diversity, beauty, and natural elements, 
has the most significant contribution to the creation and promotion of the sense of place in the 
coffee shop. Examination of physical components in Blanche Café also showed that indicators 
of light, natural elements and spatial diversity are the most effective in promoting a sense of 
place in the sample. Finally, solutions are proposed to enhance the sense of place for each 
physical component. 
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 چکیده

کناد، موباه همااهنفی فارد باا م ای  و       حس تعلق به مکان بین فرد و مکاان، ییوناد ناگسسا نی ایجااد مای     

ترین فضاهای مهمشاپ یکی از کند.کافیی الزم برای ماندگاری فرد در م ی  را فراهم میشود و انفیزهرضای مندی وی می

ی معنا و احساس و گذرانادن سااعاتی دور از   باشد که افراد نه صرفاً برای نوشیدن چای یا قهوه، بلکه برای تجربهشهری می

چاه کاه انساان را در    تعلاق و آن حسشناخت عوامل مؤثر در ایجاد کنند. بنابراین زندگی کاری و اس رس به آن مرابعه می

تعلق و عوامل الزامی است. هدف کلی یژوهش حاضر، یرداخ ن به شناخت مفهوم حسدهد قرار میارتباطی درونی با م ی  

باشاد. یاژوهش حاضار از ناو      شاپ میمؤثر بر ایجاد آن، به خصوص عوامل کالبدی مؤثر بر ایجاد این حس در م ی  کافی

از و مباانی نراری یاژوهش،    اطالعات بهت گردآوری  کاربردی است و روش یژوهش از نو  کیفی و توصیفی ت لیلی است.

 ی ماوردی تعلق در نمونههای کالبدی مؤثر بر ایجاد حساسنادی و برای بررسی و ت لیل مؤلفه ای وروش مطالعات ک ابخانه

ی کالبادی  دهناد، مؤلفاه  یژوهش نشاان مای  های یاف ه. شده است س فادهمصاحبه( ا و ییمایش میدانی )مشاهده یهاز شیو

رنگ، هندسه، مصالح، نور طبیعی و  ت ت تأثیر ده شاخص شاپ بوده ومؤلفه در ایجاد و ارتقاء حس تعلق در کافیمؤثرترین 

شااپ بالناش نیاز، نشاان داد     های کالبدی در کاافی باشد. بررسی مؤلفهمی مصنوعی، مقیاس، تنو ، زیبایی و عناصر طبیعی

ماورد بررسای    یهتعلق به مکاان در نمونا  رگذاری را در ارتقاء حسترین تأثیشاخص نور، عناصر طبیعی و تنو  فضایی بیش

 است.شدهکارهایی بهت ارتقاء حس تعلق به مکان ارائههای کالبدی راهدارند. در نهایت نیز، برای هرکدام از مؤلفه
 

 

 شاپ، فضای عمومی، عوامل کالبدی، مشهد.تعلق، طراحی داخلی، کافیحسکلید واژه ها: 
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 بیان مسألهمقدمه و 
اشد. ایان بملاه بادان معنای اسات کاه تااأمین برخاای از         ببسیار شنیده شده که انسان موبودی اب ماعی می

هاای الزم در زمیناه   نیازهاای وی، در ساایه قرار گرف ن او در بمع و بر قراری ارتباط و تعاملش با دیفران، تاأمین فرصات  

مس لزم وبود فضا و قرارگاه کالبدی اسات، کاه شاهرها در ایان خصاوص      دس یابی به تعالی و افزایش کیفیات زندگی وی، 

 (. 9: 1932)مؤیدی، نمایندی را ایفا میانقش بدی

گیری دنیای مدرن و بهان صنع ی و همچنین ساخت و سازهای انبوه، نیازهای آدمی نادیاده گرف اه   در یی شکل

در بامعه شده است. با این تغییر و ت اوالت اب مااعی و   گیری زندگی فردی شده و باعث نارضای ی در انسان و سبه شکل

 باشند.  فرهنفی، فضاهای بمعی و اب ماعی شکلی دیفر به خود گرف ه اند و دارای بایفاهی خاص در زندگی انسان می
ن به مکا تعلقیکی از موارد بسیار مهمی که مورد توبه طراحان قرار گرف ه است؛ مفاهیمی از بمله حس دلبس فی و حس

گذارند، از بمله موضوعات کند و تأثیری که فرد و م ی  بر یکدیفر میباشد. احساسی که فرد از م ی  دریافت میمی

حس تعلق به مهم و قابل یرداخ ن در زندگی مدرن بوده تا ب وان م یطی م ناسه با نیازها و ان رارات افراد طراحی کرد. 

بین شخص و مکان توصیف کرد، ییوندی احساسی که مردم آن مکان را به  ای عاطفی و یر معنامکان را می توان رابطه

-عنوان قرارگاهی برای بازگشت بدان ارزشمند بدانند. در حقیقت احساس تعلق به مکان شاخصی است که از طریق آن می

 (. 1: 1939یور و همکاران، سنجید )سیاوش هاتوان میزان م مایز بودن آن مکان را برای مردم، نسبت به دیفر مکان

-های مخ لفی در شخص ایجاد کرد و عوامل م عددی بر این حس تأثیر گذار میشود به گونهاین حس را می

-باشند. یک معمار وظیفه دارد مکان را در به رین شکل خود آشکار کند، لذا یرداخ ن به عوامل تأثیر گذار بر ایجاد حس

 باشد.یت م ی  حائز اهمیت میتعلق به مکان در بهت ارتقاء کیف

شاپ باشد. کافیشاپ مییکی از فضاهایی که به خصوص در میان قشر بوان مورد توبه قرار گرف ه است، کافی

م یطی برای گذراندن اوقات فراغت، صرف نوشیدنی، ک اب خواندن، معاشرت و گذراندن وقت با دوس ان است. م یطی 

ای شود. لذا این فضا الزم است به گونهاز فضاهای مهم در بوامع شهری م سوب می برای ایجاد تعامالت اب ماعی و یکی

تواند شاپ زمانی میکارآمد طراحی شده و مورد اس فاده قرار بفیرد و یاسخفوی نیازهای انسان مدرن باشد. طراحی کافی

قرار دهد و موبه رضای مندی کاربر های انسان را چه فیزیکی و چه روحی مورد توبه آمیز باشد که تمام بنبهموفقیت

 باشد.

هایی بهت گذراندن های گوناگون برای شهروندان، وبود مکانبا توبه به تغییر سبک زندگی و ایجاد مشغله

هایش دور سازد و برای ل راتی به او عالوه بر آرامش خدمات غذایی دهد اوقات فراغت طوری که ب واند خود را از دغدغه

کنند را اع قاد دارد فرم شهر و ظاهر آن باید طیف وسیعی از مردمی که آن را تجربه می (2119)1موناکارالزامی است. 

 :Carmona et al, 2003) داندطور که رایایورت منرر شهر را نقطه تماس فرد با م ی  ییرامون میراضی کند، همان

تعلق، نیازهای انسان یاسخ داد و اح یابات او شامل حستوان به این نو  از که در آن می استشاپ فضایی کافی(. 134

های عمومی و های سوم، مکانمکان باشد،مکان های سوم می یهشاپ در زمرآرامش، خلوت و غیره را برآورده ساخت. کافی

ر حضور گیرد و از این رو به یویایی فضای شهری که بس ها شکل میبذابی هس ند که زندگی غیررسمی شهروندان در آن

های سوم و نیازهای گروه سنی بوان که برقراری رواب  کنند. با توبه به ویژگی مکانها هس ند، کمک میاین مکان

 (.1: 1931)مرتاض هجری و مدیری،  و یر کردن اوقات فراغت است همساالناب ماعی با گروه 

                                                           
1
 Carmona 
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تر از مجمو  عناصر است. شدهنده یک منطقه اما چیزی بی کیفیت م یطی ناشی از کیفیت عناصر تشکیل 

 (.Van Kamp et al, 2003: 7) کیفیت م یطی ادراک مکان به طور تمام و کمال است

ها به عنوان مکانی برای شاپییامدهای عدم توبه به طراحی کافی توبه به طراحی این مکان حائز اهمیت است.

توان به عدم ایجاد ن میازهای آشکار و ینهان مخاطبتعلق و تعامالت اب ماعی و همچنین عدم یاسخفویی به نیاایجاد حس

آن کاهش میزان رضایت از زندگی و افت میزان تعامالت اب ماعی اشاره کرد. اهمیت  یهتعلق به مکان و در ن یجحس

در تعلق، به دلیل دس یابی به ن ایج مهم گذار در ایجاد حسهای اثرشاپ و شناخت مؤلفهمطالعه ییرامون موضو  کافی

بایی که انسان یک موبود بمعی است و با در باشد. از آنبرداری به ر از م ی  میبهت ایجاد رضای مندی کاربر و بهره

کند و احساس م علق بودن هایی که این نیاز او را برآورده میشود، توبه به مکانهای او برطرف میتر نیازبمع بودن بیش

 باشد.مسائل مهم قابل یرداخ ن می کنند ازبه مکان را در او ایجاد می

آید، باتوبه به این موضو  که طراحی م ی  م ناسه با نیاز کاربر از موضوعات مهم و بهان شمول به حساب می

تواند این حس را در مکان ایجاد تعلق و عواملی است که میاز بمله اهداف این یژوهش دس یابی به شناخت مفهوم حس

-دهد و در نهایت به بررسی تأثیر مؤلفهتعلق را مورد بررسی قرار میل کالبدی مؤثر بر ایجاد حسکنند. این ت قیق، عوام

شاپ بالنش به عنوان فضایی عمومی و مکانی برای ایجاد تعلق به مکان در نمونه موردی: کافیهای کالبدی در ایجاد حس

 گویی به این سوال است که:در یی یاسخیردازد. برای دس یابی به این اهداف، یژوهش تعامالت اب ماعی می

 شوند؟تعلق به مکان میچه عواملی موبه ایجاد حس 

 شوند کدامند؟تعلق به مکان میشاپ موبه ایجاد حسهای کالبدی که در م ی  کافیها و مؤلفهشاخصه 

 ی موردی کدامند؟تعلق به مکان در نمونهگذار بر ایجاد حسمؤلفه های کالبدی تأثیر 

باشد. برای رسیدن به یاسخ سؤاالت یژوهش در بخش اول، کیفی و توصیفی ت لیل میروش این نوش ار از نو  

اسنادی اس فاده شده و مدل مفهومی  ای واز روش مطالعات ک ابخانهو مبانی نرری ت قیق، بهت گردآوری اطالعات 

-به بررسی بس ر نمونهیش میدانی )مشاهده، مصاحبه( ییما یبا اس فاده از شیوه است. در بخش دوم،یژوهش اس خراج شده

تعلق به مکان در م ی  کافی شاپ مورد بررسی قرار ی موردی یرداخ ه و نقش عوامل کالبدی تأثیر گذار بر ایجاد حس

 است.گرف ه

 

 مبانی نظری
 تعلقحس

تاوان  های مخ لفی مای شود. این حس را به شکلتعلق، احساسی است که موبه ماندگاری فرد در مکان میحس

هاای تااریخی، فرهنفای و موضاوعات     سازی، اس فاده از سوژهتواند به شکل ایجاد تعامل با فضا، خاطرهدر فرد ایجاد کرد می

« شود تاا وی احسااس تعلاق و هویات کناد     ییوند انسان و م ی  باعث می»توان گفت مخ لفی ایجاد شود. به طور کلی می

 (.  91: 1912)شول ز، 

ها به تجربه حسی، عاطفی و معنوی خاص نسابت باه م ای  زنادگی نیااز      دگاه روان شناسی م یطی انساناز دی

ینداری با مکانی که در آن سکونت دارند قابل ت قق اسات. تعلاق   ها از طریق تعامل صمیمی و نوعی هم ذاتدارند. این نیاز

کنناد  اناد، تعریاف مای   ر آن به دنیاا آماده و رشاد کارده    مکانی که د یهمکانی به این معنا است که، مردم خود را به واسط

کنناد  (. در این راس ا عوامل م عددی هس ند که موبه ایجاد ایان حاس در افاراد شاده و کماک مای      11: 1915)فالحت، 

-م یطی هدفمند و سازگار با بامعه و نیازهای انسان طراحی و ساخ ه شود. بمعی از تعاریف م ققین در ارتباط باا حاس  

 آورده شده است. 1در بدول تعلق 
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 ن در ارتباط با حس تعلق به مکان: تعاریف ارائه شده از صاحب نظرا1جدول 

تعلقتعریف حس سال نامحقق کتاب-عنوان مقاله   

شود تا وی احساس تعلق و هویت ییوند انسان و م ی  باعث می 1912 شولتز

 کند.

مفهوم سکونت: به سوی 

 معماری تمثیلی

کان سطح باالتری از واقع احساس تعلق و دلبس فی به م در 1915 فالحت

 حس مکان است.

مفهوم حس مکان و عوامل 

 شکل دهندۀ آن

افزایش سطح تمایال رف ااری در بامعاه آماری به سمت  1913 مظلومی

فداکاری برای مکان، نسبت مس قیم و معنا داری با باال رفا ن 

د.دارتعلاق باه مکاان ساطح حاس  

ری ابعاد حس تاثیریذی

مکان از ادراکات ذهنی در 

 م له های مسکونی شهری

جوان 

فروزنده، 

 مطلبی

-تعلق در معماری برایند سه عامل فرد، دیفران و م ی  میحس 1931

شود و یکی از تعلق در م ی  میباشد که موبه ایجاد حس

م ی  و ایجاد -عالئم و عوامل مهم در ارزیابی ارتباط انسان

است.های انسانی با کیفیت م ی   

تعلق به مکان مفهوم حس

 و عوامل تشکیل دهندۀ آن

مهتا و 

 بوسون

فضاهای عمومی دارای م ی  دوس انه و باکیفیت هس ند که  2111

باعث افزایش دلبس فی مردم به هم شده، تعامالت اب ماعی و 

-دهند و افراد با هر ویژگی میتعلق به مکان را افزایش میحس

ی مورد هاها و فعالیتد با حضور در این فضاها، خواس هتوانن

 نیازشان را برآورده سازند.

های سوم و زندگی مکان

هااب ماعی خیابان  

زنگنه و 

-حسین

 آبادی

تعلق مکانی نیروی م رکۀ قوی در مشارکت ساکنان یک مکان  1932

باشد.برای بهبود و ارتقاء شرای  آن می  

ت لیلی بر تعلق مکانی و 

عوامل مؤثر بر آن در 

های غیر رسمیهسکون فا  

مشکینی و 

 همکاران

، فرد نه تنها از نام و نمادهای مکان آگاه است، در تعلق مکانی 1932

بلکه با مکان احساس بودن و تقدیر مش رک داش ن دارد، در این 

حالت نمادهای مکان م  رم و آن چه برای مکان رخ میدهد، 

.استبرای فرد نیز مهم   

ارزیابی حس تعلق به 

مکان ساکنان شهرهای 

 بدید

سیاوش پور 

 و همکاران

احساس تعلق مفهومی است که در مرحله توصیف، به ابعاد و  1939

عوامل تشکیل دهندۀ آن قابل تجزیه است، اما در مرحله ادراک 

درکی کلی از م بت و عاطفه نسبت به مکان است که شاید 

نباشد.برای شخص قابل وصف و بیان  ح ی  

-ابعاد تشکیل دهندۀ حس

 تعلق به مکان

حبیبی و 

 همکاران

مکان نه فق  باعث هماهنفی و کارکرد مناسه فضای  سح 1931

ت، لذت و نیمعماری و انسان است بلکه عاملی برای احساس ام

باشد و به هوی مندی افراد و احساس اد میفرادراک عاطفی ا

.کندتعلق آنها به مکان کمک می  

تعلق به مکان حستبیین 

و هویت در فضاهای 

کید بر بازارهای أشهری با ت

 سن ی

.1011مأخذ: نفارندگان،  

 

 تعلقعوامل مؤثر بر ایجاد حس

تعلق به مکان در این ت قیق یرداخ ن بر عوامل مؤثر بر ایجاد این حس در م ای   به دلیل م وریت موضو  حس

-های م فاوت صورت گرف ه است، که در یاک دسا ه  ای در دورهگس رده. در این خصوص ت قیقات استو اشخاص ضروری 

توان این عوامل را به دو گروه عوامل درون فردی و عوامل برون فردی تقسیم بندی کرد که هر کدام به شار   بندی کلی می
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ن افراد نشأت می گیارد  های درونی فرد بوده که بر او تأثیر گذاش ه و از دروذیل است. عوامل درون فردی شامل تمام بنبه

کرد. در مقابل عوامل برون فردی آن دس ه توان به بعد احساسی یا به تعبیری بعد روانشناسانه ادراک و شناخت اشارهکه می

باشاند کاه شاامل بعاد     از موضوعاتی است که در م ی  و خارج از احساسات درونی بوده و از بیرون بر شخص تاثیرگذار می

 (.2: 1939هنفی است )سیاوش یور و همکاران، فر-کالبدی، اب ماعی

هاای گونااگونی مطار     های مخ لاف، نرریاه  تعلق به مکان در م ی حس یهدر یی این ت قیقات گس رده دربار 

داش ه و عامل ایجاد تعلق اشارهگردید و گروهی از م ققین به اهمیت نقش تعامالت اب ماعی و بعد اب ماعی در ایجاد حس

تر دانس ه و آن را ن دیفری نقش و عوامل کالبدی مؤثرااند. با این حال، م ققتباطات و رواب  اب ماعی دانس هاین حس را ار

دانند. در این راس ا عامل دیفری مورد توبه باوده اسات و آن دسا ه از موضاوعاتی     گیری این حس میعاملی مهم در شکل

 ، عوامل ادراکی و شناخ ی افراد است.گیرد این عواملد نشأت میباشد که بر احساسات تاثیر گذار بوده و از درون فرمی

 

 عوامل درون فردی

ایجااد   الیال ادراک م ی  بیرونی بوسیله انسان، شناخت و وا کنش احساسی و عااطفی توسا  او، از مهم ارین د   

کند حاصال ادراکاات   از م ی  دریافت می آگاهانه یا ناآگاهانهای که فرد به طور در حقیقت معانی .تعلق به مکان استحس

شناخت در آمده و واکنشی عاطفی و احساسی که منجر به تعلاق   یها با تصاویر ذهنی اوست، که به مرحلهاولیه و تطابق آن

 (.3: 1939زند )سیاوش یور و همکاران، شود را رقم میو وابس فی به م ی  می

کناد:  داناد و بیاان مای   ارتباط انسان با آن م ی  مای ی ها به ن وشود راس یل احساسی که از مکان دریافت می 

گیرناد.  دهند و سپس از آن میها چیزهای مثبت یا منفی را به م ی  میانسان و مکان تعاملی است، یعنی انسان یهرابط»

فق  کالبدی، بلکه روانی یا ها اثر گذار است. تصور مکان نه های مردم در کیفیت تأثیر م ی  بر آنبنابراین چفونفی فعالیت

آید، به بیاان  وبود میدهد، بهرف ار و آنچه انسان به آن می -تعاملی است و حس مکان به عنوان یک تجربه از ترکیه مکان

چناان  آید. برخی از فضااها آن وبود نمیکند، بدون او و مس قل از او بهدیفر برخی از چیزهایی که انسان در مکان ایجاد می

 (.12: 1915)به نقل از فالحت، « گذارندهای مخ لف تأثیرات مشابهی میان قویی دارند که بر انسانرو  مک

 

 عوامل بیرونی

-مهم» 1تعلق بوده است و طبق نرر اس یلهای کالبدی و اب ماعی تأثیر گذار بر ایجاد حساین عوامل شامل بعد

م صاوریت، تضااد، مقیااس، تناساه، مقیااس       یهمکاان، دربا   یهترین عوامل کالبدی مؤثر در ادراک و حس مکان، انداز

 (.  19: 1915)به نقل از فالحت، « انسانی، فاصله، بافت، رنگ، بو، صدا و تنو  بصری است

سطح اول، عناصار کالبادی   »: باشند یور و همکاران عوامل کالبدی دارای دو سطح عمده میسیاوش یهبنا به گف 

اول و نیازهای اب ماعی  یهطریق تأمین و قابلیت انجام آن و با ارضاء نیازهای فردی در درب ها ازم ی  با همسازی فعالیت

کند. در سطح دوم، عناصر کالبادی  بعد، امکان ایجاد این حس در مکان را فراهم می یههای گروهی در دربناشی از فعالیت

دهد. در ایان  به مکان همراه کرده و با مکان ییوند می به عنوان نمادها و هنجارهای فرهنفی، ادراک فرد را با احساس نسبت

ها و تصاویر ذهنی مخاطبان بوده و باه صاورت نمادگوناه، باا یاادآوری تااریخ،       خاطره یسطح، عناصر کالبدی تداعی کننده

 (. 11: 1939نمایند )سیاوش یور و همکاران، های اب ماعی، نقش خود را ایفا میفرهنگ و ارزش
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 شناختی فردی -یعوامل ادراک

تعلق به مکان بر عواطف و احساسات فرد در مکان یرداخ ه است که عمدتاً بر یایۀ ارتباط عااطفی  این بعد از حس

سازد. این بعد بار ارتبااط باین شاخص باا      فرد با م ی  قرار دارد، که در طراحی به صورت نمود کالبدی خود را نمایان می

تعلاق  وبه داش ه و شناخت و ادراک فرد از یک مکان را از شروط اولیه برای ایجاد حسم ی  و ارتباطات و اتفاقات در آن ت

های مطلوب باوده و  های با خوانایی و تمایز کالبدی برای اس فاده کنندگان بزء م ی داند، بدین منرور م ی به مکان می

 (.99: 1931مطلبی، گیرد )بوان فروزنده، ادراک و شناخت به ری از سوی افراد در آن صورت می

 

 عوامل اجتماعی

تعلق این بعد از تعلق به مکان بر یایۀ تعامالت و ارتباطات اب ماعی بوده است. بنابر گف ۀ فروزنده و مطلبی حس

تعلق، م ی  به گیرد. در این مرتبه از حسبه م ی  برآیند عواملی از تعامالت اب ماعی می باشد که در م ی  صورت می

های اب ماعی و فرهنفی است که افراد، عناصر کالبدی را بر اساس ادراک و نرام ساخ ار شناخ ی خود عالیتعنوان بس ر ف

ها به های مش رک اب ماعی است که انسانکنند و به عبارتی م ی  حاوی اطالعات و نشانهکشف، تفسیر و تعبیر می

 (.99-91: 1931سند )بوان فروزنده و مطلبی،رکنند و با م ی  به تعامل میصورت بمعی از م ی  رمزگشایی می

 

 کالبدی-عوامل محیطی

تعلق کالبدی نسبت به م ی  برگرف ه از عناصر و ابزاء کالبدی مکان به عنوان بخشی از فرایند شناخت و هویت 

تعلاق م ای    ترین عامل در شکل گیری حاس باشد. کالبد شامل م غیرهای فرم و ساماندهی ابزاء، به عنوان مهمانسان می

یردازند. تعلق میشود. عناصر کالبدی از طریق ایجاد تمایز م یطی، ارتباط درون و بیرون در فضاها به ایجاد حسارزیابی می

تعلاق داشا ه و ناو     های فرم هر یک نقش مؤثر در شاکل گیاری حاس   اندازه، رنگ، بافت و مقیاس به عنوان ویژگی شکل،

باشد و از سوی دیفر عناصر کالبادی از طریاق تاأمین نیازهاای     نیز عامل مؤثر دیفر میساماندهی و چیدمان ابزاء کالبدی 

-های حس(. تقسیم بندی مؤلفه99-92: 1931باشند )بوان فروزنده و مطلبی، انسان در مکان در ایجاد این حس مؤثر می

 آورده شده است. 1تعلق در شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

(.1444مأخذ: نگارندگان، ) تعلقهای اثر گذار در ایجاد حسبندی مؤلفه: جمع1شکل  

 تعلقبر ایجاد حسعوامل مؤثر 

 
های اجتماعی و فعالیت

 فرهنگی

شناختی -مؤلفۀ ادراکی

 فردی

 

 مؤلفۀ اجتماعی 

 کالبدی-مؤلفۀ محیطی 
 عوامل بیرونی عوامل درون فردی

های احساسی واکنش

 عاطفی

 عناصر و اجزاء کالبدی مکان
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 فضای عمومی

توان این ارتباطات را در باشد که میتعلق در مکان میایجاد ارتباطات اب ماعی یکی از بعدهای ایجاد حس

فضاهای عمومی م قق ساخت. فضاهای عمومی اولین فضاهایی هس ند که تعامل اب ماعی و برقراری ارتباط با دیفران را 

شرط اصلی فضاهای عمومی این است که در »شود. کنند و ارتباطات با دیفران در این فضاها آغاز میبرای افراد میسر می

گیرد، چناچه آن دس ه از فضاهای شهری که بس ر تعامل اب ماعی و ارتباطات ها تعامل و مراودۀ اب ماعی صورتآن

 (. 11: 1935مردانی و همکاران، )علی « توان فضای شهری و عمومی دانستگیرند را نمیشهروندی قرار نمی

های مردم های ارتباط اب ماعی است و تأثیر زیادی در سیاستفضای عمومی، از ابزای ضروری زیر ساخت

دهد و به یرورش آگاهی، اع ماد به های اب ماعی ابازۀ ظهور در قلمرو عمومی میساالرانه دارد و عالوه بر آن به تفاوت

دهی به رواب  اب ماعی مهم کند و در یک نفاه کلی نقش فضای عمومی کالبدی در شکلنفس و بدیت در عمل کمک می

ها با یکدیفر هس یم که در صورت طراحی هایی شاهد بیش رین ارتباط انسان(. در چنین عرصه1: 1935است )مدنی یور، 

ها و در ن یجه بامعه د و گروهدرست و هدفمند موبه ایجاد احساس تعلق شده و باعث بهبود عملکرد و رضای مندی افرا

 باشد.شاپ میشود. یکی از فضاهای عمومی که اخیرا به شدت مورد توبه قرار گرف ه است کافیمی

 

 شاپکافی

درخت قهوه. قهوه خانه، بای عمومی  یهقهوه، میو»اینفونه تعریف شده است:  "کافه"دهخدا  یدر لغت نامه

شود که برای نوشیدن قهوه است. در واقع شاپ به مکانی اطالق میکافه و کافی«. برای نشس ن و صرف قهوه، چای و غیره

باشد، که در گذش ه کاربرد داش ه است و دارای شکلی به معنای قهوه خانه می Coffee Shopتربمه کلمه به کلمه 

شاپ به عملکرد بوده است و به مرور زمان و در بوامع امروزی به صورت عامیانه، این واژه به شکل کافیم فاوت از ل اظ 

، در ای الیا caféهای گوناگونی کاربرد دارد، معادل آن در آلمان و فرانسه رود. این واژه در بوامع مخ لف به صورتکار می

Caffetteria در انفلیس ،Coffee Shop ی به صورت و در زبان ترکKahvehane باشد.می 

باشد و شاپ این است که مکانی برای ایجاد تعامالت اب ماعی و معاشرت میمهم ترین ویژگی قابل مالحرۀ کافی

شناس گیرند. اصطال  مکان سوم اولین بار توس  اولدنبرگ بامعههای سوم قرار میاولدنبرگ بزء دس ه مکان یهبه گف 

باشند. ها میمکان سوم کافه یهاس فاده شد، او اذعان نمود، که بارزترین نمون« 1مکانی بسیار خوب»آمریکایی در ک اب 

مکان سوم فضایی عمومی و اب ماعی است و م یطی دوس انه و با کیفیت دارد و موبه افزایش دلبس فی و تعامالت 

 (. Oldenburg, 1999کند )سوم بیان میشود. وی مکالمه را فعالیت اصلی مکان تعلق به مکان میاب ماعی و حس

میالدی در اس انبول، در قله امپراتوری عثمانی شکل گرفت،  1015نخس ین قهوه خانه در بهان در سال 

میالدی. این یدیده همزمان با دوره قابار در ایران است که قهوه خانه ها توسعه  13همزمان با دوران رنسانس در ارویا قرن 

ها اکنون شاپها در دربار شاه صفوی به وبود آمد. کافیصفویه نخس ین قهوه خانه یهشود در دور ه مییاف ند؛ اگرچه گف

و کارکردهای زیادی  هااند دارند. این فضا ویژگیهایی که در دوران مدرنی ه شکل گرف هم ل و فضایی م فاوت با قهوه خانه

دارد و نخس ین ویژگی قابل مشاهدۀ آن شهری بودن آن است و به فرهنگ شهر نشینی تعلق دارد. این فضا بیش ر مربوط 

م وس  بدید شهری و به خصوص بوانان آن است؛ بوانان، کافه را در فضای شهری امروز به عنوان فضایی  یبه طبقه

های مش رک شهری را دارد و اند مکانی برای خود تصاحه کنند که اصول و ارزشوانس هاند و تکالبدی فرهنفی ایجاد کرده

-هایی مانند ارزشهای فرامادی است. ارزشیکی از آنها داش ن اوقات فراغت بیش ر بوده و دیفری توبه این طبقه به ارزش

 (. 1939های زیباشناسانه، صلح، دوس ی، توبه به خودشکوفایی و غیره )فاضلی، 
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شاپ ها مکانی برای اس راحت و ایجاد تعامالت اب ماعی در فضاهای شهری هس ند. برای دس یابی بر ایجاد کافی

تعلق و مدلی هدفمند وکاربردی در طراحی معماری این فضا باید ابعاد عملکردی، کالبدی، بصری، حسی و حس

 روانشناخ ی، اب ماعی و فرهنفی بررسی شوند. 

شاپ و یرداخ ن به آن از موضوعات مهمی است که بایس ی در بامعه تعلق در کافییجاد حسهای اتوبه به مؤلفه

صورت هدفمند، خلق و طراحی شود و یاسخفوی نیاز کاربر باشد. از کند تا فضا بهزیرا کمک می ؛مورد توبه قرار گیرد

های قابل اهمی ی است که از بمله مکان شاپتوان به احساس تعلق به مکان اشاره کرد. کافیبمله نیازهای کاربران می

تواند بر این بعد از نیاز کاربر بپردازد و مکانی ایجاد کند  که افراد در آن احساس خشنودی کنند و عالوه بر نیازهای می

 روحی یاسخفوی نیازهای بسمانی کاربر از بمله تأمین نوشیدنی و غذا باشد. بر اساس ن ایج حاصل از مطالعات اسنادی و

شاپ و چارچوب نرری یژوهش به تعلق به مکان در م ی  کافیهای کالبدی اثرگذار در ایجاد حسای، مؤلفهک ابخانه

 . (2شود. )شکل صورت زیر ارائه می
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 ی پژوهشپیشینه
شاپ به عنوان فضایی عمومی است. به تعلق به م ی  کافییژوهش حاضر شامل بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد حس

شاپ یرداخ ه تعلق و کافیهای فضای عمومی، حسی یژوهش به بررسی مقاالت مرتب  با کلید واژههمین بهت در ییشینه

 گردد.ها اشاره میترین آنشده است که به مهم
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-هایی شاهد بیشهای شهری هس ند. در چنین عرصهترین بخش شهرها و م ی فضاهای عمومی و بمعی مهم

 باشیم.میها با یکدیفر ترین ارتباط میان انسان

های های همفانی و م ی در خصوص ارتقاء عرصه شهرسازی شهروندگرا( در ک اب 2119)1ی تیبالدزبنا به گف ه 

-ها شامل تمام بخشدهد و این عرصههای م قابل میان افراد در فضاهای عمومی رخ میها و کنشترین تماسبیش شهری،

 (. Tibaldes, 2003: 15فیزیکی و بصری دارند )ها دس رسی هایی از شهرند که مردم به آن

سه نو  م عالی از فضای عمومی را مطر  نمود  فضا، شهر و نرریه اب ماعی( در ک اب 1931)2چنین تانکیسهم

ی تعلق که سه حس م فاوت از با دیفران بودن در بمع را بیان می کند. این سه نو  حس عبارتند از میدان، نماینده

 (. 115-110: 1931ی برخورد غیر رسمی )تانکیس، ی مبادلۀ اب ماعی و خیابان، نمایندهمایندهبمعی، کافه، ن

رشد کیفی فضای شهری به منرور »ی ( در مقاله1935علی مردانی و همکاران) یهتوان به گف در این راس ا می

فضاهای عمومی باید »اشاره نمود که در خصوص فضاهای عمومی به این نک ه دست یاف ند که « ارتقاء تعامالت اب ماعی

)علی « ب وانند به نیازهای روحی انسان به ن و مطلوب یاسخ گویند و سطح مطلوبی از کیفیت را برای ساکنین فراهم آورند

 (. 3: 1935اران، مردانی و همک

 یوری مدنیتوان به گف هچنین میاست که همای صورت گرف هدر خصوص فضای عمومی مطالعات گس رده

ای برای اکثریت کند شهرها امروزه تبدیل به خانهاشاره نمود که بیان می طراحی شهری فضا و بامعه( در ک اب 1935)

باشد. این فضاها از ابزای ضروری عی مرکزی در شهرها میاند و موضو  فضای عمومی، موضوبمعیت بهان شده

های ارتباط اب ماعی هس ند. در شهر مدرن که نرام سن ی باورها و سلسله مراته قدرت، دیفر مورد یذیرش زیرساخت

های با شوند، توبه به فضاهای عمومی و خلق مکانای از یکدیفر بدا و م کثر میطور فزایندهنیست و بمعیت شهرنشین به

 (. 1-1: 1935معنا حائز اهمیت است )مدنی یور، 

های یویایی سنجش بازار سریوشیده اردبیل به ل اظ برخورداری از مؤلفهی ( در مقاله1931سرور و همکاران)

-یویایی، تنو  و فعالیت حضور یر بنه و بوش زندگی،»کنند در خصوص فضاهای عمومی چنین بیان می« فضای شهری

ها و های اب ماعی در زمانن، حضور افاراد و برخوردهای چهره به چهاره در بسا ر مناساه باروز فعالیتهای گوناگو

های مخ لاف فضا، کیفی ای اسات حاصال از وباود سارزندگی در فضاهای شهری. عملکردهای فضاهای شاهری، مکان

)سرور و  ای انسانی با ابعاد اب ماعی و عمومی استعملکرده یهاای عماومی ن یجاهدارای ابعاد گونااگونی اسات و مکاان

 (.11: 1931همکاران، 

  است که بر اهمیت مکان اشاره دارند.ای شدهتعلق به مکان ت قیقات گس ردهدر خصوص حس

گونه شر  داده است: ، ماهیت مکان را اینمفهوم سکونت: به سوی معماری تمثیلی( در ک اب 1912)9شول ز

داند و شود، میشده و آنچه که در واقع ماهیت یا رو  مکان م سوب میاشیاء و عناصر کالبدی ساخ هکلی ی شامل »

 (. 11: 1912)شول ز، « کندگزینی، فضا و شخصیت تعریف میساخ ار مکان را شامل منرر، سکنی

ن نه فق  حس مکا»، «آن یهمکان و عوامل شکل دهند مفهوم حس»ی ( در مقاله1915) از دیدگاه فالحت

بلکه عاملی برای احساس امنیت، لذت و ادراک عاطفی افراد  ،باعث هماهنفی و کارکرد مناسه فضای معماری و انسان است

وی دلبس فی  یهدر یک نفاه کلی بنا بر گف  کندها به مکان کمک میباشد و به هوی مندی افراد و احساس تعلق آننیز می

در واقع احساس تعلق و دلبس فی به مکان سطح باالتری از حس مکان است که  است کهگونه شر  داده تعلق را اینو حس

ای گونهیابد. این حس بهای میکنندهمندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش تعییندر هر موقعیت و فضا به منرور بهره
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ها، معانی، های خود از نشانهبر اساس تجربه داند وشود که انسان خود را بزئی از مکان میبه ییوند فرد با مکان منجر می

باشد و فرد و م فاوت میبهسازد. این نقش نزد او من صرعملکردها، شخصیت و نقشی برای مکان در ذهن خود م صور می

 (. 11: 1915شود )فالحت، در ن یجه مکان برای او مهم و قابل اح رام می

های تأثیریذیری ابعاد حس مکان از ادراکات ذهنی در م له» یهمقال( در 1913بنا بر ن یجه گیری مرلومی)

افزایش »آن است که:  یهدهنداند نشانتعلق به مکان یرداخ هدر این راس ا ت قیقاتی که بر موضو  حس« مسکونی شهری

رفا ن ساطح آماری به سمت فداکاری برای مکان، نسبت مس قیم و معنا داری با باال  ۀسطح تمایال رف ااری در بامعا

 (. 190: 1913 )مرلومی،« داردتعلاق باه مکاان حاس

-اشاره داش ه« تعلق به مکان و عوامل تشکیل دهندۀ آنمفهوم حس» یه( در مقال1931بوان فروزنده و مطلبی)

شود تعلق در م ی  میباشد که موبه ایجاد حستعلق در معماری برآیند سه عامل فرد، دیفران و م ی  میاند که حس

باشد )بوان های انسانی با کیفیت میم ی  و ایجاد م ی -این حس یکی از عالئم و عوامل مهم در ارزیابی ارتباط انسان

 (. 90-99: 1931فروزنده، مطلبی، 

ت لیلی بر تعلق مکانی و عوامل » یهمقال( در 1932براساس مطالعات صورت گرف ه توس  زنفنه و حسین آبادی)

کلیۀ شرای  م یطی، اب ماعی و فردی در سطح تعلق مکانی مؤثر است. شرای  « های غیر رسمیهون فامؤثر بر آن در سک

کند و بنابراین هر مکانی شرای  خاص خود و بال بع سطح تعلق مکانی م فاوت را دارد. های م فاوت، فرق میمزبور در مکان

ارکت ساکنان یک مکان برای بهبود و ارتقاء شرای  آن دهد تعلق مکانی نیروی م رکۀ قوی در مشن ایج ت قیق نشان می

 (.112-191: 1932باشد )زنفنه و حسین آبادی، می

در خصوص حس « ارزیابی حس تعلق به مکان ساکنان شهرهای بدید» یهمقال( در 1932مشکینی و همکاران) 

ی مکان آگاه است، بلکه با مکان احساس بودن و در این سطح، فرد نه تنها از نام و نمادها»اند که تعلق به مکان بیان داش ه

تقدیر مش رک داش ن نیز دارد، در این حالت نمادهای مکان م  رم و آن چه برای مکان رخ میدهد، برای فرد نیز مهم 

 (. 05: 1932)مشکینی و همکاران، « است

تعلق به حس یهدابعاد تشکیل دهن»( در یژوهش خود که در خصوص 1939یور و همکاران)همچنین سیاوش

احساس تعلق مفهومی »است اذعان دارند که « مکان، با تأکید بر عوامل کالبدی، اب ماعی و احساسی )ادراک و شناخت(

ادراک درکی کلی از  یاست که در مرحلۀ توصیف، به ابعاد و عوامل تشکیل دهندۀ آن قابل تجزیه است، اما در مرحله

: 1939سیاوش یور و همکاران، م بت و عاطفه نسبت به مکان است که شاید ح ی برای شخص قابل وصف و بیان نباشد )

2 .) 

تعلق به مکان و هویت در فضاهای شهری با تبیین حس»( در یژوهش خود با عنوان 1931حبیبی و همکاران)

باشد. این همان تعلق میکه حس مکان عاملی اساسی در به وبود آمدن حساند یادآور شده« کید بر بازارهای سن یأت

مکان نه فق   سحکند، همانطور که در ن یجه گیری به آن اشاره شده است حسی است که انسان از م ی  دریافت می

اد فرک عاطفی ات، لذت و ادرانیباعث هماهنفی و کارکرد مناسه فضای معماری و انسان است بلکه عاملی برای احساس ام

 (.11: 1931)حبیبی و همکاران،  کندها به مکان کمک میباشد و به هوی مندی افراد و احساس تعلق آننیاز می

عوامل کالبدی در ایجاد، حفظ و ارتقای حس ( 1931طبق ت قیقات صورت گرف ه توس  دانشپور و سبزوار) 

های این ت قیق عوامل کالبدی شامل یاف هتوبه به دست با . در این راس اتعلق به مکان، نقش مهمی را ایفا میکنند

راح ی و »، «توبه به زمینه»، «سازمان و ساخ ار فضایی و شکل م ناسه فضا»، «شخصیت کالبدی من صر به فرد«

ارتباط مس قیمی با حس تعلق  «انعطاف یذیری»و  «دس رسی و نفوذیذیری»، «تنو  و بذابیت»، «دید و منرر»، «آسایش

 (.190: 1931)دانشپور و سبزوار،  به مکان دارند
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توانند زمان خود را در آن سپری کنند و با که افراد می ها بزء فضاهای عمومی و تفری ی هس ندشاپکافی

( 1333)1ی اولدنبرگ هتوان به گفشاپ میدیفران معاشرت داش ه باشند. از بمله ت قیقات انجام شده در ارتباط با کافی

مکانی که امکان دیدار و مراوده با »اشاره کرد:  2شاپ به عنوان مکان سومدر رابطه با کافی« مکانی بسیار خوب » در ک اب 

آورد و این مکان بس ه به هر فرهنفی گونۀ م فاوتی دارد؛ اما ها را فراهم میدوس ان، همسایفان، همکاران و ح ی غریبه

کند که به عنوان یکی از ، اولدنبرگ مکان سوم را این گونه تعریف می«داندها میمکان سوم را کافه یهنبارزترین نمو

باشد. این نهادهای اصلی فضای عمومی، یک یناهفاه در مقابل خانه به عنوان مکان اول یا م ل کار به عنوان مکان دوم می

 (.Oldenburg, 1999: 20عمومی افراد است )مکان، مکانی برای تجمع معمولی در زندگی غیر رسمی و 

در خصوص فضاهای عمومی « 0هاهای سوم و زندگی اب ماعی خیابانمکان» یه( در مقال2111)9مه ا و بوسون 

هایی با م ی  دوس انه و باکیفیت هس ند که باعث افزایش و کافی شاپ چنین بیان داش ند که  فضاهای عمومی، مکان

های مخ لف سنی و دهند و افراد با ویژگیتعلق به مکان را افزایش میشده، تعامالت اب ماعی و حسدلبس فی مردم به هم 

های مورد نیازشان از بمله نیاز به تفریح و ها و فعالیتتوانند با حضور در این فضاهای اب ماعی، خواس هبنسی می

 ,Mehta & Bosonباشند )های سوم میمکان شاپ و سایر مراکز عمومی از بملهسرگرمی را برآورده سازند. کافی

2011: 779-805  .) 

شاپ را مکانی فراتر شاپ اشاره نمود و کافیبه فرهنگ کافی شاپ و زندگی شهریکافی( در ک اب 1939فاضلی)

 (. 3: 1939از صرف نوشیدنی و خوردنی و از بنس، معنا، احساس، تجربه و فرهنگ دانست )فاضلی، 

-های نور و رنگ در فضاهای داخلی کافیارزیابی مؤلفه»( در ت قیق خود با عنوان 1933علیایی)علی اصغرزاده 

شاپ در راهکارهای طراحی )نمونه موردی: طراحی داخلی کافی یتعلق به مکان به منرور ارائهشاپ بر افزایش حس

-های روانشناسانه و ایجاد حسضاها، بنبهترین ابعاد این فدارد که یکی از مهمها بیان میشاپدر خصوص کافی« مشهد(

ها توان قابل توبهی در تقویت بعد اب ماعی فضاهای شهری دارند و م ی  شاپتعلق در مخاطبان است. همچنین کافی

روند. فضایی که ب واند در بعد بصری و حسی بر زیبایی و غنای مناسبی برای حضور مردم در کنار یکدیفر به شمار می

گرایی در مردم باشد و تمایل تعلق به شهر و تشویق به بمعری بیفزاید، دارای نقش مؤثری در ایجاد حسحسی فضای شه

 (.1: 1933اصغرزاده علیایی، مردم را به تعامل اب ماعی و حضور در کنار یکدیفر افزایش دهد قابل اهمیت است )علی

رغم اند. بهشاپ داش هروی م ی  کافی تعلق به مکان، تمرکز کم ری برت قیقات صورت گرف ه بر روی حس

هایی که در ارائه مدل سنجش و های م فاوت، بای خالی یژوهشتعلق به مکان در مکانمطالعات در خور توبه حس

شود. تعلق و به مطالعه ت لیلی عوامل موثر بر آن بپردازند، کامالً احساس میشاپ در بهت ایجاد حسارزیابی م ی  کافی

تعلق به مکان، به الفوی طراحی هدفمند و کاربردی هش سعی بر آن است با شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد حسدر این یژو

 این مکان دست ییدا کرد.

 

 روش پژوهش
باشد. در ایان یاژوهش در بخاش مباانی نراری از روش      روش این نوش ار به صورت کیفی و توصیفی ت لیلی می

ی بمع آوری اطالعات در این بخش به تعلق اس فاده شده است. شیوهبا حس ت قیق کیفی بهت گردآوری اطالعات مرتب 

یابی به ها، اسناد و منابع چایی، تصویری و این رن ی به منرور دستها، مقالهای شامل مطالعه ک ابصورت مطالعات ک ابخانه
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ده و شامل تجربیات ساایر م ققاان   ای حاصل شمبانی نرری و چارچوب کلی مقاله است که با بس جو و مطالعات ک ابخانه

شااپ و  چناین بار مطالعاات ییراماون کاافی     باشاند و هام  تعلق به مکان میدر بهت دس یابی به عوامل مؤثر بر ایجاد حس

 شاپ مورد نرر یرداخ ه شده است. تعلق در کافیشناخت این مکان یرداخ ه است. در این راس ا به بررسی و ت لیل حس

ی موردی تعلق و بررسی مدل مفهومی بر نمونههای کالبدی اثرگذار بر ایجاد حسش مؤلفهدر بخش دوم، به سنج

سااعت و مصااحبه باا     11ی موردی ، مشاهده در فضا به مدت ها در بخش نمونهیژوهش یرداخ ه است. ابزار گردآوری داده

کیفیات ادراکای، کالبادی و اب مااعی     هاای کالبادی در ماورد    شاپ بوده است. در بخش مؤلفهطرا  و عوامل ابرایی کافی

هاا، دسا یابی بار عوامال     چنین هدف از مصااحبه است و همشدهی م ی  و سایر عوامل یرداخ هم ی ، به بعد روانشناسانه

شاپ و ن وۀ تأتیرگذاری هر یک از عوامل نام برده شاده در نموناۀ ماوردی بار     تعلق در م ی  کافیتأثیرگذار بر ایجاد حس

 نشان داده شده است. 9شد. مراحل انجام یژوهش در شکل باافراد می

  

 

 
 

 1444نگارندگان، : مراحل انجام پژوهش. مأخذ:  2شکل

 ی مورد مطالعهمعرفی محدوده
-باشد. چناچاه ایان بخاش از یاژوهش باه     های اصلی هر یژوهش مربوط به بمع آوری اطالعات مییکی از بخش

 یهشاپ مورد مطالعه واقع در خیابان بنفشا های ت قیق خواهد داشت. کافیگیرد. تأثیر مثب ی در سایر بخشدرس ی صورت

باشد. شهر مشهد مرکز اس ان خراسان رضوی یکی از کالن شهرهای ایاران و شاهری   سجاد شهر مشهد می یهدر م دود 9

هاای    باین رشا ه کاوه   و  کیلاوم ر مرباع   210زیارتی سیاح ی است که در شمال شرق کشور قرار دارد. مساحت این شاهر  

هر یربمعیت ایران م سوب شده است. )شاکل  . این شهر بعد از شهر تهران دومین شبینالود و هزار مسجد قرار گرف ه است

0.) 

 

 کافه بالنش
-شااپ مای  های شاخص در خصوص اس فاده از گیاه و نور طبیعی در م ای  کاافی  شاپکافه بالنش یکی از کافی

ابرا شده است و در اب دا یک ساخ مان مسکونی بوده که  1931م ر مربع در شهریور سال  211باشد. این یروژه با زیربنای 

تغییر کاربری داده است. معماری آن توس  شرکت معماری آرشیفرام و معماران آن امین آقاسی زاده و مهادی عبااس زاده   

ی معمااری داخلای ایاران باوده اسات      ی من خاه دهماین باایزه   باشد کاه ایان یاروژه   چنین قابل توبه میباشند. هممی

(www.setavin.com .)      هندسۀ کلی یالن، مس طیل شکل و تقسیم بندی فضاهای داخلای باه شاکل مادوالر و مانرم

باشد و تنهاا  های مکعه مس طیل شکل می(. نما نیز دارای خطوط راست و فرو رف فی و برآمدگی5است )شکل شکل گرف ه

که در طراحی نمای این ساخ مان به کاار   هاییتزئینات نما اس فاده از لوگوی کافه و گیاهان در بلوی آن است. عمده رنگ

چناین گیاهاان، باه    باشاند و هام  ای روشن میرف ه است، رنگ سفید بوده و با اس فاده از م ریال چوب که دارای رنگ قهوه

 (.1بذابیت نما افزوده شده است )شکل 

-نظریهبررسی 

تعلق های حس

 به مکان

های کالبدی مؤلفه

 شاپتأثیرگذار در کافی
های مؤلفه

 کالبدی

 شناختی فردی-مؤلفۀ ادراکی 

 مؤلفۀ اجتماعی 

 کالبدی-مؤلفۀ محیطی 

http://www.setavin.com/
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 (www.storgis.com و www.mashhad.ir بالنش )مأخذ: یهمورد مطالعه و موقعیت قرارگیری کاف یه: محدود4شکل 

 

 
 (                  www.setavin.comبالنش )مأخذ:  یپالن و موقعیت قرار گیری فضاها در کافه ی: هندسه5شکل 

 

http://www.mashhad.ir/
http://www.storgis.com/
http://www.setavin.com/
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 .(www.setavin.comبالنش )مأخذ:  ی: نمای خارجی کافه1شکل 

 

معماری داخلی کافه بالنش به صورت مدرن طراحی شده و کوشیده شده است، عناصر موبود در فضا یویا و 

در کاربر ایجاد شود. برای این منرور از تعلق انعطاف یذیر بوده و احساس گرمی و دلنشینی و همچنین دلبس فی و حس

های طبیعی و همچنین گیاهان به تعداد بسیار در طراحی م ی  بهره گیری نورهای مصنوعی به صورت هدفمند و نورگیر

ها در اطراف و داخل ساخ مان نور طبیعی شده است. به دلیل قرار گرف ن فضاهای سبز بسیار در این یروژه و طراحی حیاط

های مصنوی موضعی و لوس رهایی که بر روی از تأمین شده است و همچنین نور مورد نیاز در شه با اس فاده از  نورمورد نی

 ها تفکیک فضاها در هر قسمت انجام شده است. هر میز قرار گرف ه است تأمین شده و با تغییر نو  لوس ر

باشد. باتوبه به ها در آن میفاده از رنگیکی از موضوعات قابل توبه و چشمفیر در این یروژه خ  فکری اس 

های باشد و به معنای سفید است تمامی قسمتکارک ری که برای یروژه در نرر گرف ه شده بود و نام کافه که بالنش می

ها در چند کد رنفی درنرر گرف ه شده که شامل م ریال چوب به رنگ یروژه سفید در نرر گرف ه شده است و تنها مبلمان

باشد شاپ میهای به رنگ زرد و خاکس ری و رنگ سبز که تنها به صورت اس فاده از گیاهان در فضای کافیای، مبلمانقهوه

(www.setavin.com.)  (1)شکل  

 

    
 (www.setavin.com: نورگیری، رنگ و مصالح کافه بالنش )مأخذ: 6شکل 

 

شاپ عالوه بر ایجاد فضاهای نیمه خصوصی، دلپذیر، دلنشین، گرم و های مهم یروژه به عنوان یک کافیاز ویژگی 

سیار دهد شش یوزیشن بتوان به این موضو  اشاره کرد که به کاربر این امکان را میصمیمی در سطو  مخ لف سایت؛ می

ها . مبلمان(www.setavin.com( )1شاپ تجربه کند )شکلم فاوت را با ان خاب فضای نشس ن در هر بار آمدن به کافی

 د.بایی نیز هس نباشد و قابل بابهای میدارای تناسبات انسانی و چیدمان م نو  بوده که مناسه هر نو  کاربری و سلیقه

 

http://www.setavin.com/
http://www.setavin.com/
http://www.setavin.com/
http://www.setavin.com/
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 (www.setavin.comهای مختلف نشستن کافه بالنش )مأخذ: ها و پوزیشن: مکان7شکل

 

که چشم طوریهای طراحی است، بهترین بخششاپ بالنش اهمیت به یوشش گیاهی یکی از مهمدر یروژه کافی

شود. داش ن سه ای از آن ص نه با سبزی یوشش گیاهی طبیعی تزئین میگوشهای از یروژه معطوف گردد کاربر به هر زاویه

( 1های من صر به فرد آن در سطح شهر مشهد است )شکل اس ایل آمیخ فی با طبیعت در یروژه از ویژگی
(www.setavin.com.) 

 

 
 (www.setavin.com: نما مقطع عرضی، بخشی از پوشش گیاهی کافه بالنش )مأخذ: 7شکل 

 

 حیاط بیرونی

(. 3باشد )شکل م شکل از فضاهای نیمه خصوصی و منعطف )قابل چیدمان م فاوت( با یوشش گیاهی م نو  می

 .ییالقی توبه بسیاری شده استدر طراحی فضاهای سبز بر ایجاد حس 

 

 فضای تراس

باشد )شکل های ریزشی میفضای تراس که به دلیل بی مرزی با فضای داخلی گرم و دلنشین و یوشیده از گیاه

11.) 

 حیاط درونی

حیاط درونی که مرکز ثقل فضای داخلی است و همچون میدانی وس  یک چند راه عالوه بر خودنمایی، تمامی 

(. حیاط مرکزی موبود 11کند )شکل را به یکدیفر م صل کرده و نور فضاهای اطراف خود را هم تأمین می فضاهای داخلی

شاپ به عنوان قله یروژه در نرر گرف ه شده است و برای نمادین شدن این قسمت گیاه آمس رکویین اس فاده شده در کافی

 است.

http://www.setavin.com/
http://www.setavin.com/
http://www.setavin.com/
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تواند یروژه، فضای باز مهم ترین عاملی است، که میباتوبه به مطالعات و ت قیقات صورت گرف ه توس  طراحان 

شاپ را زنده نفهدارد و نیاز مخاطبان را بهت گذراندن اوقات فراغت در فضاهای باز برطرف سازد. فضای سبز در کافی

چنین خلق فضاهای بمعی حائز اهمیت است تعلق و هماز دو بهت ایجاد و ارتقاء حس شاپ بالنشکافی
(www.setavin.com.) 

 

 

 
 

 
 

 
 (www.setavin.comبه ترتیب از راست به چپ: پوشش گیاهی کافه بالنش )مأخذ:  11و  14و  1شکل 

 

 

 

http://www.setavin.com/
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 یافته های پژوهش
-تعلق در کاافی گرف ه در خصوص عوامل مؤثر بر ارتقاء حسبا توبه به اهداف ت قیق و مطالعات اسنادی صورت 

عوامال  های مؤثر بر ایجاد و ارتقاء حس تعلق به مکان تدوین گشت و سپس با توبه باه اینکاه   مؤلفه 1شاپ، اب دا در شکل 

راج گشات.  های مرتب  با مؤلفۀ کالبدی اسا خ شاخص 2سزایی در ایجاد و ارتقاء حس تعلق دارند در شکل کالبدی سهم به

ماورد بررسای،    یههای انجام شده با تیم طراحی و عوامل ابرایی در نمونا در گام بعد بر مبنای مشاهدات میدانی و مصاحبه

 است.شاپ بالنش بیان شده، ن وه تأثیرگذاری هر شاخص از مؤلفۀ کالبدی در کافی2در بدول 

شااپ بالناش ماورد توباه قارار      کالبدی در کاافی های مرتب  با مؤلفۀ دهند که تمامی شاخصها نشان میت لیل

شاپ بالنش، شااخص عناصار طبیعای    های کالبدی اثرگذار بر ایجاد و ارتقاء حس تعلق در کافیگرف ه است. در بین شاخص

 است.شامل فضای سبز و نورگیری و همچنین شاخص تنو  فضایی مورد توبه ویژه قرار گرف ه

 

 شاپ بالنشتعلق در کافیر ایجاد حسهای کالبدی مؤثر ب: مؤلفه2بدول 
-تأثیر متغیرهای کالبدی در کافی هاشاخص هامؤلفه

 شاپ

 عکس محیط

مؤلفه 

 کالبدی

 

 

 رنگ

 

های اس فاده شده در این رنگ

های سفید و یروژه اغله رنگ

خاکس ری بوده و موبه نرم 

 بصری شده است.
 

 

 

 

 هندسه

کلی یالن و همچنین  یههندس

تقسیم بندی فضاهای داخلی به 

شکل مکعه مس طیل طراحی 

شده است. نما نیز دارای خطوط 

های راست و فرو رف فی و برآمدگی

باشد از مکعه مس طیل شکل می

های یایه آنجایی که مربع از شکی

باشد احساس ملموسی برای می

انسان دارد که موبه نزدیکی و 

 شود.میراح ی او در فضا 

 

 

 

 مصالح

 

 

م ریال عمدتا چوب، ب ن و گچ و 

 باشند.رنگ می
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 نور طبیعی

نور  یهگس رد یهحضور یهن

های بسیار( و به دلیل قرار )ینجره

گرف ن فضاهای سبز بسیار در 

داخل و خارج ساخ مان نور 

  طبیعی مورد نیاز تأمین شده است.

 

 نور مصنوعی

موضعی، اس فاده از نورهای 

نوریردازی کاربردی و نورهای زرد 

موبه یویای در فضا و بذابیت 

 بصری شده است.
 

 

 

 مقیاس

 

توبه به اس انداردها دز طراحی 

ساخ مان و همچنین  به کار 

گیری مبلمان م ناسه با مقیاس 

 انسانی.
 

 

 

 تنوع فضایی

 

ایجاد تنو  در فضاهای نشس ن و 

 قرار گیری در فضاهای م نو  و

همچنین قابل تغییر و منعطف 

 بودن چیدمان فضاها.

 
 

 

 زیبایی بصری

 

 

اس فاده از گیاهان به عنوان عنصر 

اصلی تزئینات که موبه احساس 

 باشند.آرامش و یاد آور طبیعت می

 
 

 

 

 عناصر طبیعی

ای از یروژه با سبزی هر زاویه

-یوشش گیاهی طبیعی تزئین می

آمیخ فی شود. داش ن سه اس ایل 

با طبیعت در یروژه )حیاط بیرونی، 

فضای تراس، حیات درونی( از 

های من صر به فرد آن در ویژگی

  سطح شهر مشهد است.
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1444 مأخذ: نگارندگان،  

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها
باشاند کاه در آن   هاای ساوم مای   ترین فضاهای عمومی و همچنین به ارین ناو  مکاان   ها یکی از مهمشاپکافی

گیرند. این مکان قابل دس رس همفان بوده و قابلیات ایجااد کارهاای مشاارک ی و گروهای را      تعامالت اب ماعی صورت می

تعلق در این مکان و طراحی هدفمناد موباه افازایش    کنند. ایجاد حسو افراد اوقات فراغت خود را در آن سپری می دارند

این حضور همفانی و شکل گرف ن تعامالت و کارهاای گروهای    شود.ها میکیفیت این مکان و سطح زندگی اب ماعی انسان

  تعلق به مکان است.ه حسموبه شکل گرف ن خاطره و احساس مثبت در افراد و در ن یج

تعلق باه مکاان حاصال ارتبااط عمیاق انساان و       هد که حستعلق به مکان نشان میبرداشت کلی از تعاریف حس

توان گفت ایان  چنین میباشند. همم ی  بوده و عوامل از درون انسان و همچنین از بیرون بر ایجاد این حس تأثیرگذار می

 باشد.  میزان کیفیت م ی  و ارتباط آن با افراد می حس یکی از عوامل اساسی در تعیین

گردند. عوامل درونی هماان ادراکاات و   دهد، حس تعلق توس  عوامل درونی و بیرونی ایجاد میمطالعات نشان می

باشند و در مقابل عوامال بیرونای آن دسا ه از عاواملی هسا ند کاه از       شناخت فردی بوده که بر احساسات او تأثیرگذار می

 باشند.  گذارند و شامل عوامل اب ماعی و کالبدی می  بیرون بر انسان اثر میم ی

ت لیلی بهت گردآوری اطالعاات اسا فاده شاده اسات. در گاام اول،       -در این یژوهش از روش کیفی و توصیفی 

نابع چایی، تصویری و ها، اسناد و مها، مقالهای شامل مطالعه ک اببمع آوری اطالعات به صورت مطالعات ک ابخانهی هشیو

 است.تعلق مورد یژوهش قرار گرف هشاپ و حساین رن ی بوده و مباحث مرتب  با فضاهای عمومی، کافی

تعلق اس خراج گش ه و مدل مفهومی یژوهش های اثرگذار بر ایجاد حسدر گام دوم، از طریق ت لیل م  وا، مؤلفه

-از مطالعات و ت قیقات میدانی از بین عوامل تأثیرگذار بر ایجااد حاس  ارائه شده است. بر اساس ن ایج بدست آمده، حاصل 

سزایی دارند و شامل م غیرهای رنگ، هندسه، مصالح، نور طبیعی عوامل کالبدی سهم بهشاپ، تعلق به مکان در فضای کافی

 .  باشندو مصنوعی، نو  مبلمان و چیدمان، مقیاس، تنو  فضایی، زیبایی بصری و عناصر طبیعی می

موردی یژوهش یرداخ اه اسات.    یهنمونتعلق در های کالبدی اثرگذار بر ایجاد حسدر گام سوم به سنجش مؤلفه

شااپ  دهند که در م ای  کاافی  موردی، ن ایج یژوهش نشان می یههای انجام شده در نمونبا توبه به مشاهدات و مصاحبه

های قابل انعطااف و  گس رده و همچنین عامل تنو  )چیدمان چون نور و یوشش گیاهیبالنش، عوامل م یطی و کالبدی هم

 اند.تعلق به مکان در مخاطبین داش هتری در بهت ایجاد و ارتقاء حسالفوهای نشس ن م فاوت( تأثیر عمیق

در گام چهارم، بهت ارتقاء کیفیت م ی  کافی شاپ و ایجاد تآثیرات مثبت در فضای شهری، راهکارهاای عملای   

 (.  12شاپ و با تأکید بر ارتقاء حس تعلق ارائه شده است )شکل طراحی فضای کافی یهدر زمین

 
 
 
 

 

 

مبلمان و 

 چیدمان

 

ها دارای تناسبات انسانی و مبلمان

چیدمان م نو  بوده که  مناسه 

باشد ای میهر نو  کاربری و سلیقه

 هس ند.بایی نیز و قابل بابه
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 رنگ
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 مصالح

 نور طبیعی

نور 

 مصنوعی

 مقیاس

تنوع 

 فضایی

زیبایی 

 بصری

عناصر 

 طبیعی 

مبلمان و 

 چیدمان

 کند که به فضای صمیمی وارد شده استهای گرم به مش ری این حس را القا میان خاب رنگ

                               راهکار مناسبی می باشد. های موبود در طبیعتهای طبیعی و رنگاس فاده از رنگ

 

 .اندنسان دارد و برای آن ملموس و شناخ ه شدهانزدیکی با ۀ اس فاده از اشکال یایه که رابط

 باشند.مند خوانا و قابل درک می(. فضاهای هندسهمانند مربع، دایره و مثلث)

از ل اظ بصری آشنا و ملموس است و هم اس فاده از مصالح طبیعی و بومی هر منطقه که هم 

 باشد.م ناسه با خصوصیات اقلیمی آن منطقه می

 .توبه به تناسبات انسانی و طراحی فضا و یالن م ناسه با آن

 تناسبات افقی و عمودی بداره ها و رعایت اندازه و فاصله بین مبلمان.توبه به 

ایجاد تنو  فضایی در طراحی یالن و مبلمان و دوری از یکنواخ ی که موبه بله توبه 

یذیری عملکردها و مبلمان توبه به انعطاف کاربر شده و برای کاربران تنو  طله بذاب است.

 های م نو  آماده سازد.فضا را برای نیازها، رویدادها و برنامهتواند می

 ها و بازشوها از ل اظ رنگ، بافت، فرم و مصالح.توبه به کیفیت بداره

اس فاده از مبلمان و عناصر ساده و در عین حال بذاب که همیشه به روز هس ند.                                     

 لعکس                                                                  امنرر مناسه از داخل به خارج و بایجاد دید و 

شود و نیاز افراد به اس فاده از گیاهان و عناصر یادآور طبیعت که موبه ایجاد آرامش می

 کند.بودن در طبیعت را فراهم می

طراحی و یا اس فاده از مبلمان م ناسه آناتومی بدن که موبه راح ی و ماندگاری کاربر در 

 چیدمان مبلمان طوری باشد که تعامالت اب ماعی را تقویت سازد. شود.فضا می

های مؤلفه

 کالبدی

های کن رل نور روز و دیمرها برای کن رل روشنایی م ناسه با نیاز به توان از سیس ممی

 صورت بداگانه برای هر فضا اس فاده کرد.

شاپ باید از نورهای م دود و ضعیف اس فاده نمود تا فضا به مش ری در ابرای نوریدازی کافی

 شود.شاپ توصیه نمیآرامش و ثبات را من قل سازد. نورهای بسیار روشن برای فضای کافی
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 خذأمنابع و م
ی حمیدرضا یارسی و آرزو افالطونی. ان شارات (. فضا، شهر و نرریه اب ماعی. تربمه1931تانکیس، فرن، )

 دانشفاه تهران. چاپ سوم. تهران.

ی ، فصلنامهی آنتعلق به مکان و عوامل تشکیل دهنده(. مفهوم حس1931بوان فروزنده، علی و مطلبی، قاسم )

 .91-21، صص 1 یهویت شهر، شماره

تبیین حس تعلق به (. 1931یور، فاطمه و توکلی، مهرداد )حبیبی، داور، حبیبی، دیانا، کساالیی، افسانه، گربی

 .11-11سه، صص  یی هویت شهر، سال اول، شماره، فصلنامهکید بر بازارهای سن یأمکان و هویت در فضاهای شهری با ت

ت لیلی بر عوامل کالبدی مؤثر بر حس تعلق به مکان در (. 1931دانشپور، عبدالهادی و صفار سبزوار، فاطمه )

 .191-125سه، صص  یشماره ، سال نهریزی شهری، یژوهش و برنامهی ، فصلنامهمرکز قدیمی شهر سبزوار

های غیر همل مؤثر بر آن در سکون فا(. ت لیلی بر تعلق مکانی و عوا1932زنفنه، یعقوب و حسین آبادی، سعید )

-ی مطالعات بامعه شناخ ی شهری، سال سوم، شمارهی شرق کال عیدگاه سبزوار(، فصلنامهرسمی )مورد مطالعه: م دوده

 .112-191ی هش م، صص 

سنجش بازار (. 1931گروه، زهرا )و، وحید و افضلیصالحی ساریخان بیفلاصل، امیر، سرور، هوشنگ، کاشانی

 .10-51ام، صص سی ی، سال هش م، شمارههای یویایی فضای شهرییوشیده اردبیل به ل اظ برخورداری از مؤلفهسر

تعلق به ی حس(. ابعاد تشکیل دهنده1939سیاوش یور، بهرام، شادلو بهرمی، مج بی و موالیی رامشه، زهرا )

خت(، ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت مکان، با تاکید بر عوامل کالبدی، اب ماعی و احساسی )ادراک و شنا

 های شهر اسالمی، تهران.شهری

-شاپ بر افزایش حسهای نور و رنگ در فضاهای داخلی کافی(. ارزیابی مؤلفه1933علی اصغرزاده علیای، نیوشا )

ی در مشهد(، یایان نامهشاپ ی موردی: طراحی داخلی کافیی راهکارهای طراحی )نمونهتعلق به مکان به منرور ارائه

 ی خاوران.لی آموزش عاکارشناسی ارشد. مؤسسه

(. رشد کیفی فضای شهری به منرور ارتقاء 1935علی مردانی، مسعود، مهدی نژاد، بمال الدین و افهمی، طلیعه )

 .10-5، صص 1 یی هنرهای کاربردی، شمارهتعامالت اب ماعی، دو فصلنامه

 شاپ و زندگی شهری. نشر تیسا. چاپ دوم. تهران.افی(. ک1939فاضلی، نعمت اله ،)

 یی هنرهای زیبا، شماره، فصلنامهآنی همکان و عوامل شکل دهند مفهوم حس(. 1915فالحت، حمد صادق )

 .11-51، صص 21

ی بهناز امین زاده و راضیه رضابیفی ثانی. (. طراحی شهری، فضا و بامعه. تربمه1935مدنی یور، علی ،)

 ان شارات دانشفاه تهران. چاپ دوم. تهران.

(. ارزیابی کارکرد مکان سومی کافه ها برای بوانان در خیابان 1931مرتاض هجری، هانیه و مدیری، آتوسا )

 . 52-91، صص 22 ی، شماره11ی ی معماری و شهرسازی، دورهی نامهانقالب و ولیعصر، فصلنامه

ارزیابی حس تعلق به مکان ساکنان شهرهای (. 1932نژاد، مهدی )زه، قاسمی، اکرم و حمابوالفضلمشکینی، 

 .51-01، صص 01 ی، سال چهاردهم، شماره)موردی: شهر بدید هش فردی ) مطالعهبدید 

-(. تأثیریذیری ابعاد حس مکان از ادراکات ذهنی در م له های مسکونی شهری، فصلنامه1913مرلومی، مازیار )

 .151-191سوم، صص  یهری، شمارهی یژوهش و برنامه ریزی ش

 یت قق یایداری اب ماعی از طریق طراحی و ایجاد فضاهای عمومی شهری سرزنده(. 1932مؤیدی، م مد )

 ی اول.، دورههمایش ملی معماری و شهرسازی انسانفرا )دانشفاه آزاد اسالمی قزوین(، انسان م ور
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ی م مود امیر یار احمدی. سوی معماری تمثیلی. تربمه (. مفهوم سکونت: به1912نوربرگ شول ز، کریس یان ،)

 ان شارات آگه. چاپ اول. تهران.
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