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 چکیده
به مفهوم دسترسی مستلزم بررسی وجوه پیوند خورده آن با معانی مکانی است که انسان در معرض به درکی عمیق نسبت یابیدست

اش قرار دارد. تجربه مداوم مکان در بستر دسترسی عاملی است که در ارتقای حس دلبستگی به مکان تأثیری بنیادین داراست. تجربه

عنوان عاملی نماید. دسترسی بهن نگرش مفهومی متفاوتی نسبت به موضوع دسترسی ارائه میدهند که معماری ژاپها نشان میبررسی

دسترسی  . در واقعدهدمیفرد را با مکان در تعامل قرار  های مختلفیذهنی انسان با باغ ژاپنی در مقیاس-واسط در ایجاد ارتباط عینی

شناخت  ین رواواسطه دریافت. از ابعاد مکان را بی توانمیدر معماری باغ ژاپنی چنان غیرقابل تفکیک از مکان است که از طریق آن 

افزایش درک  د موجبتوانمیهای آن از یک سو و ابعاد دلبستگی به مکان از سوی دیگر در باغ ژاپنی عمیق مفهوم دسترسی و مؤلفه

ه بررسی شده زیر سعی بر آن دارد تا بهای مطرحمکان گردد. این مقاله با طرح فرضیه -اران نسبت به طراحی مبتنی بر دسترسیمعم

رابطه دسترسی و مکان در معماری باغ ژاپنی بپردازد. الف. دسترسی عاملی بنیادین در تجربه و کشف مکان است و ب. دسترسی 

ن راستا . در ایباشدمییابی سطوح آن انسان و مکان عامل اصلی در درک ابعاد مختلف مکان و عمقعنوان واسطی در ایجاد ارتباط به

ی های اخیر بررسی شده و سپس به تشریح ماهیت دسترستحلیلی وجوه مختلف دسترسی در پژوهش-ابتدا از طریق روش توصیفی

عنوان هب "نحوه تقرب انسان"و  "کیفیت لبه راه"، "اندازچشم"که سه مؤلفه  دهدمی. درنهایت این پژوهش نشان شودمیپرداخته 

عامل مداوم انسان که در اثر ت گرددمیالیه موجب آشکار شدن مناظر بر بیننده کننده دسترسی در باغ ژاپنی الیهمفاهیم اصلی تعریف

 سازد.یمکان شده و مفهوم دسترسی و مکان را بر او یکپارچه مبه فرد یابی حس با مکان سبب عمق
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 مقدمه

ارتقای بازده و سنجش میزان آن عوامل اصلی مورد توجه 

گرفته دو دهه اخیر در حوزه های صورتدر پژوهش

ق ها مفهوم عمیدسترسی هستند. در بیشتر این پژوهش

ی آن مورد توجه قرار نگرفته است، هاویژگیمکان و 

که مکان عنصر اصلی در تقویت مفهوم دسترسی درحالی

های مؤثر در ها تنها مؤلفهژوهشدر این پدر واقع است. 

صورت سطحی تحت عنوان ارتباط فرد و مکان به

مفاهیمی همچون مبدأ و مقصد مورد تأکید قرار گرفته 

های گیری پژوهشاست. چنین رویکردی موجب جهت

که است، در صورتیصورت کمی شدهدسترسی و مکان به

تر بستری برای آشکارسازی دسترسی در مفهوم عمیق

اساس چنین سازد. بر های کیفی مکان فراهم میلفهمؤ

ای این مقاله تأکید دارد که مفهوم دسترسی تنها در پیشینه

ارتباط با مفهوم مکان قابل بررسی و تبیین است و سعی بر 

های مبتنی بر دسترسی پژوهش این فرضیه در معماری

صورت بسیار عمیق در فرهنگ دارد. چنین نگرشی به

ا هان و شرق قابل مشاهده است که در نگاه آنمعماری ایر

دسترسی عاملی است که تعامل میان انسان و مکان را غنا 

ان سازد که مکان خود را به انسبخشیده و بستری را مهیا می

 الیه برای او کشفنمایان ساخته و به این ترتیب الیه

 گردد.

 

 م هوم دسترسی
دسترسی مفهومی پیچیده است که دارای ابعادی مختلف 

. از نظر معنای لغوی این واژه امکان وصول باشدمی

ن ی یابیدستو قدرت  0داشت را مشخص  2به چیز

به فضای معماری موضوعی است که  یابیدستنماید. می

، ارتباطات فضایی 3با مفاهیمی همچون راه، سیرکوالسیون

                                                      
 (/https://www.vajehyab.com) دهخدا/دسترسی/یابدیکشنری آنالین واژه. 0

 (/https://www.vajehyab.com) عمید/دسترسی/یابدیکشنری آنالین واژه. 2

3. circulation 

همچون ورودی و مفاصل و حتی عناصر این ارتباط 

هایی رو گرچه چنین مؤلفه این یابد. ازفضایی پیوند می

هر یک به نحوی بر روی کیفیت دسترسی اثرگذار هستند 

کدام سازند ولی هیچرا نمایان میو وجهی متفاوت از آن

 باشند.به تنهایی قادر به تعریف مفهوم واقعی دسترسی نمی

تری نسبت به معماری غربی دارای رویکرد سطحی

معماری ایرانی و شرقی در ارتباط با موضوع دسترسی 

ویژه در تفکرات است. در ادبیات معماری غرب به

معماری معاصر موضوعات عملکردی در رابطه با 

دسترسی با تأکید بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. 

یمی همچون یابی مفاهچنین رویکردی موجب اهمیت

حمل و نقل و جابجایی بین شهری و جانمایی مناسب 

عملکردها برای دسترسی عمومی مردم شده است. در 

که در نگاه ایرانی، دسترسی عمق معنایی بیشتری را حالی

عنوان عاملی داراست. در این نوع نگرش دسترسی به

انسان به فضای معماری  یابیدستارتباطی برای 

 شودمیخارج از بناها در نظر گرفته  خصوص در مقیاسبه

که در ارتباط قوی با انکشاف مکان است. مفهوم دسترسی 

شکل گفته شده بیشتر در آموزش طراحی فضای به

معماری مورد توجه قرار گرفته است و ابعاد و جزئیات آن 

صورت مشخص مورد نقد و بحث قرار نگرفته است. به

فکرات شباهت به ترویکرد ایرانی به موضوع دسترسی بی

شرقی در رابطه با این مفهوم نیست. در معماری شرقی 

عمیقی  صورتخصوص در باغ ژاپنی دسترسی نه تنها بهبه

در فضا مورد توجه قرار گرفته است بلکه وجوه مختلف 

این مفهوم نیز که در پیوند با آن است دارای بار معنایی 

 هاست.تری نسبت به دیگر فرهنگژرف

شکل علمی ابتدا در ادبیات غرب اکه دسترسی بهجاز آن

مطرح شده است در ادامه مفهوم دسترسی و وجوه آن 
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رت صوتا مفهوم آن به گیردمیدرغرب مورد بررسی قرار 

 تری در معماری ژاپنی قابل نقد و بررسی باشد.روشن

 

 وجوه دسترسی

دسترسی در فرهنگ غرب دارای وجوه مختلفی است که 

کارکردی درباره آن اشاره دارند.  هریک به بعدی

های اخیر بیانگر این موضوع است که دسترسی پژوهش

 یکیزیف ریزیبرنامهشده در شناخته یاصطالح اساس کی

ن چ)و معانی زیادی برای آن ارائه شده است است یو شهر

؛ 0338هندی و نیمیر،  ؛2440لی، ژور و ون ؛2403و ین،

. آنچه تحت عنوان (2403مارکویچ،  ؛0303هانسن، 

در حقیقت ترجمه عبارت  شودمیدسترسی از آن یاد 

های اخیر از مفهوم نقل است که در سال 0پذیریدسترسی

که نقل و انتقال شهری جدا شده است. در حالی 2و انتقال

 3کار رفته در سیستم حمل و نقلبر روی ابزار و وسایل به

ه ومی است کو میزان بازده آن تمرکز دارد، دسترسی مفه

گران، بلسیک و دی)پردازدبه نقاط پایان سفر و مسافران می

 0سدسترپذیری متفاوت از مفهوم قابل. دسترسی(2403

دسترس که بیشتر ریشه در بودن است. مفهوم قابل

سازی فضای شهری برای افراد با سطوح مختلف مناسب

اغلب تحت عنوان  (2400یاسمین، )توانایی جسمی دارد

. شاید شودمییاد  1یا طراحی برای همه 0همگانیطراحی 

در فرهنگ  8طراحی برای همه را بتوان با مفهوم باریافوری

به معنای مسیر آزاد  7ژاپنی که در حقیقت همان بریِرفیری

 3از مانع است معادل دانست. این کلمه که با الفبای کاتاکانا

 ای وارداتی به فرهنگ ژاپن است. واژه شودمینوشته 

                                                      
1. Accessibility 

2. Mobility 

3. Transportation 

4. Accessible 

5. Universal design 

6. Design for all 

7. Bariafurī 

8. Barrier-free 

9. Katakana 

وجه فعالیتی دسترسی از ابعاد مورد توجه در غرب است. 

و  فیتعر طرق مختلفیاز  یدسترساز نظر هانسن مفهوم 

را به  یمتنوع یمعان ست کها رو از اینو  شودمی یاتیعمل

 لیپتانس این تعاریفخود اختصاص داده است. 

هانسن، )شودمیرا شامل تعامل  ی مختلفهافرصت

 ییتوانامیزان عنوان به یدسترسدر این نگرش  .(0303

ی مطرح شهر یهااز فرصت یمندو بهره یابیدست

دسترسی از عوامل مؤثر در  .(2403بلسیک و دیگران، )است

 .(0330غیاثوند و سهیلی، )تعریف فضاهای عمومی است

که  ییهافرصت به یابیدست لیپتانس ی بهدسترسعبارتی به

عامل ، تحیاشتغال، تفر از جمله)در فضا توزیع شده است

 .(2403بودلوویکا، )اشاره دارد (رهیو غ یاجتماع

ا که فرد هایی رگویی به فعالیتها پاسخبسیاری از پژوهش

ای مشخص است درصدد انجام آن در محدوده

 یانیه ببنماید. دانند که دسترسی ارائه میهایی میازفرصت

 م درمرد ییتوانا ارتباط بادر  یساده موضوع دسترس

ها و اذبه، جییایپراکنده جغراف یهاتیبه فعال یابیدست

 . چنین رویکردی منجر بهمختلف است یخدمات شهر

 ی پاسخگویی بهبرایی هاحلراهیافتن  تالش برای

به مشاغل، خدمات  یابیدستمشکالت مختلف از جمله 

سرعت  و لیاتومب با تمرکز براوقات فراغت  یهاتیو فعال

ی و طیمحفراوان زیست معضالتمنجر به ه است که بود

برای مثال براون، )ی شده استشهر یپراکندگ وازدحام 

پرستون و راج،  ؛2448گارلینگ و استگ،  ؛2408

 ریابه س شتریتوجه بدر نگرش جدید  نیبنابرا (.2448

 یبرا یشهر طیبه مح یدسترس یخطر براکم یهاروش
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گیل سوال و )استقرار گرفته  همه شهروندان مورد توجه

 یک ییتوانامیزان  توانمیی را دسترس .(2407دیگران، 

در  کیاستات یهاتیفعال عیو توز دهیاسکان یبرا ابانیخ

مهدظر،  سید)نیز تعریف کردمربوط  یو جهان یشبکه محل

فرد  کی که بیانی دیگر دسترسی امکانی است. به(2447

 ایخاص  تیفعال کیشرکت در  یمکان برا یکدر 

عالوه  .(0303هانسن، )ها داشته باشدتیفعال ای ازمجموعه

منطقه  کیدر  تیفعال ستمیس نیرابطه ب بر این دسترسی

دمت در خ که کندمیی را بیان حمل و نقل ستمیو س ارضی

  .(2402کاشتا و دیگران، )است آن

ها وجه مکانی یکی از عوامل ها و فرصتعالوه بر فعالیت

دسترسی است. از آنجاکه جابجایی اصلی مورد توجه در 

بین مبدأ و مقصد یکی از اهداف اصلی در مفهوم دسترسی 

است، دسترسی در حمل و نقل شهری به سهولت 

. (2447سید مهدظر، )به مقاصد نیز اشاره دارد یابیدست

 گوییپاسخ سهولت میزاند توانمی یدسترسعبارتی به

که برای شده در فضا تعریف گردد توزیع یهامکان

کارکردی مشخص در محدوده یک فرد قرار گرفته 

ساده  فیتعر کدر ی .(2402کاشتا و دیگران، )است

 ایمکان  کی مجاورت ای ینسب یکینزددسترسی به 

بتی، )اشاره دارد گریها و اشخاص دشخص با همه مکان

ها ها و فعالیتفرصتمکان شامل  که واژهدرحالی .(2443

با  عمیقیمکان ارتباط  کیبه  یدسترس ،باشدمینیز 

 ی آنو اجتماع ی، اقتصادیعملکرد یهاجنبه

اسپیکرمن  2440لی، ژور و ون ؛2443ارکوت و ازگن، )دارد

 رد یل قابل توجهیپتانس . این موضوع(2442و نویباور، 

خود داراست که پتانسیل توسعه در آینده را نیز تحت تأثیر 

  .(0383کومگای، ؛ واکس و 0303هانسن، )دهدمیقرار 

                                                      
1. Akusesu (アクセス) 

2. Sekkin (接近) 

3. Approach 
4. Pathway 

در نگاهی کلی مفاهیم فعالیت، فرصت و مکان وجوه 

صورت عملکردی اصلی دسترسی در غرب است که به

مورد توجه قرار گرفته است. این نگرش در ژاپن با نگاهی 

که در ادامه به آن  شودمیتر در معماری سنتی دیده غنی

 پرداخته خواهد شد.

 
 ماهیت دسترسی در معماری ژاپن

یده تنای درهمدسترسی از لحاظ ماهیت در نگاه ژاپنی واژه

های با مفاهیم عمیق انسانی و فضایی است. از آنجاکه واژه

ژاپنی پیوند عمیقی با مصداق بیرونی آن داراست، بررسی 

در  دتوانمیها که اغلب دارای ریشه چینی هستند این واژه

باشد. ا گشفهم بیشتر نگاه ژاپنی به موضوعی خاص گره

در فرهنگ ژاپنی دسترسی به معنای غربی آن مفهومی 

و در حقیقت برگردان  0جدید است. کلمه آکوسس

انگلیسی واژه اکسس در زبان ژاپنی است که انتقال دهنده 

رهنگ پذیری به فمفاهیم بررسی شده در رابطه با دسترسی

. این کلمه با الفبای کاتاکانا که مختص باشدمیژاپن 

ها به ژاپنی است نوشته رد شده از سایر فرهنگهای واواژه

یکی از کاربردهای واژه آکوسسو نمایش نحوه  .شودمی

به مکانی خاص و موقعیت آن بر روی نقشه  یابیدست

مترادف واژه آکوسسو و به  2کین. کلمه سِکباشدمی

معنای نزدیک شدن به چیزی است. شاید بتوان واژه 

کین ادل مناسبی برای سکرا در زبان انگلیسی مع 3تقرب

دانست. قسمت اول این واژه از سمت چپ به معنای 

ارتباط و لمس چیزی است و در قسمت دوم آن بخش 

رد به ای پرکاربکلمه دهدمیابتدایی که شکل پا را نشان 

 معنای حرکت انسانی است. 

 با تدقیق توانمیاما مفهوم دسترسی را در معماری ژاپن 

دریافت. راه و مسیر در  0به مفهوم راه در نوع نگرش ژاپنی
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. دگیرمیمعماری ژاپنی مهمترین وجه دسترسی را دربر

به معنای مسیر یکی از کلمات پرکاربرد  0کلمه میچی

ژاپنی است که از دو بخش تشکیل شده است. بخش 

به  دشومیابتدایی آن از چپ که در واژه سکین نیز دیده 

به معنای  مت دوممعنای حرکت کردن انسان است و قس

و از آنجاکه گردن، تنه و سر را به هم  باشدمیگردن 

در این کلمه مفهوم در امتداد و مسیری  دهدمیاتصال 

های ژاپنی حرکت کردن مستتر است. از دیگر واژه

پرکاربرد که ارتباط عمیقی با مفهوم دسترسی داراست 

به معنای مسیر مشحص بین یک مبدأ و یک  2کلمه کِرُ

مقصد است. در این کلمه که مفهوم مسیر را در خود 

داراست در بخش اول که به معنای عرض جغرافیایی است 

مفهوم ارتباط با زمین و در بخش دوم که به معنای راه 

است حرکت انسان با پا موجود است. مسیر به معنای 

به معنای کوچه نشان  3جیخاص آن در باغ ژاپنی با واژه رُ

در این کلمه که ارتباط عمیقی با اتاق چای  .شودمیداده 

راه در باغ ژاپنی داراست در بخش اول که به معنای پیاده

 و همچنین شودمیمفهوم پای انسان دیده  ارتباطی است

در قسمت دوم که به معنای امتداد یافتن زمین است مفهوم 

 کار رفته است.زمین به

مفهوم دسترسی عالوه بر مفهوم  شودمیکه دریافت نچنا

غربی که وارد فرهنگ ژاپنی شده، خود دارای وجه 

مفهومی در این منطقه بوده است و وجه اصلی آن در 

صورت فرهنگ ژاپنی که شامل راه و مسیر است به

مفهومی در ارتباط با انسان، زمین و حرکت در یک امتداد 

سازی را شاید بتوان با مو جهت است. چنین نوع مفهو

هایی همچون گذر و معبر در نگرش مفهومی به واژه

ارتباط با نگاه معماری ایرانی نسبت به دسترسی مشابه 

دانست که در آن وجه اصلی دسترسی به مفاهیم انسان، 

                                                      
1. Michi (道) 

2. Keiro (経路) 

3. Roji (路地) 

محیط، راه و تجربه حرکت او در فضا نسبت به موضوعات 

 تر است.کارکردی غربی بسیار برجسته

 
 ه دسترسی در فضای معماریجایگا

چنانکه گفته شد راه مجرای اصلی در تبلور مفهوم 

دسترسی در معماری ژاپنی است. فضای معماری ژاپنی 

الیه برای صورت الیهخصوص باغ در طول مسیر بهبه

که در  عنوان عاملیعبارتی راه به. بهگرددمیبیننده آشکار 

 کارآن به منظور تقویت دیگر اجزایمعماری ژاپن به

، ایجاد کننده بستری است که از فاصله دور شودمیگرفته 

و  هددمیروی بیننده قرار نگاهی آنی از معماری باغ پیش

ای دیگر فرد را در سازی این منظر در الیهپس از پنهان

. از سوی دیگر راه دهدمیتجربه نزدیک آن منظره قرار 

و سیمونز،  الکر)عامل پیوند معماری و باغ ژاپنی است

. فلسفه معماری ژاپنی در طول راه درصدد است تا (2404

همه چیز را در یکباره به نمایش نگذارد. این رویکرد 

تصوری اسرارآمیز از فضاسازی در ذهن بیننده به وجود 

شکلی که هر منظری بخشی از خود را از بیننده . بهآوردمی

که وجود  نماید و فرد در یک نگاه همه آنچه راپنهان می

. عالوه بر این راه در (0371انگل، )نمایددارد مشاهده نمی

باغ ژاپنی به لحاظ تکنیکی از اصولی مشخص تبعیت 

از  به تعادل بصری یکی یابیدست. در باغ ژاپنی کندمی

. ارائه (2440جونس، )ی مهم طراحی مسیر استهاویژگی

تصاویر مورد نظر در ذهن بیننده در معماری ژاپنی توسط 

. این عناصر که گیردمیعناصری مشخص صورت 

های ورودی تا ابداعات خاص ژاپنی در مواجهه با بخش

های آن بسیار استفاده و تکرار مقصد است در معماری باغ

 شده است.
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 عناصر فضایی دسترسی

 را برای تجربه باغ ژاپنی ها در طول مسیری که بینندهراه

یهای متفاوتی چشمسازند با کیفیتهمراه می  0اندازها

سازند. در طول راه مختلف باغ را برای فرد نمایان می

لکه ب شودمیتنها ریتم و آهنگ حرکت در باغ کنترل نه

 ها تنها یک. راهگرددمیمنظر دیداری مناسبی نیز ارائه 

کان را تند بلکه این امعنصر فضایی در کل یک پالن نیس

کنند که باغ چگونه برای بیننده آشکار ایجاد می

 گفت که توانمیطور کلی چنین . به(2402کین، )گردد

شده از  مودهیپ یریمس روی بر یژاپن یسنت بنای کی

 در طول مسیر یک. دارد دیآن تأک یتا ورود ابانیخ

 یجادا یخصوص بخش هورود ببر  دیدروازه به منظور تأک

 یریخانه جلوگ به ابانیخفضای  یناگهان رییشده و از تغ

 در نابایدروازه با خ ازپس ایجاد شده. مناظر سبز نمایدیم

 ریسم یانداز ژاپنچشم یواقع تیماه. گیردمیقرار  تضاد

ر ابتدا د ریاوقات مس یاست. بعض بنا یورود تادروازه  میان

 یورود در جهت یمیمال توسعهتا  آیدیم پیش کمی

 ابانیخ یسر و صدا جیتدربه با این راهکار. دداشته باش

 شودمیدروازه جلب  ازپسه یتوجه به ناحیافته و کاهش 

 توقفکامالً در نظر رونیب یایدن فرد داخل شدنو با 

عناصر فضایی اصلی تعریف شده  .(0372اهازاما، )یابدیم

و  وانیا ،نی، پرچواریدروازه، داز مبدأ تا بنای اصلی شامل 

ها هستند خصوص در معماری باغبان در طول راه بهسایه

که در ادامه اشکال مختلف آن بررسی خواهد 

. بسیاری از این عناصر طبیعی (2440اسفاکیوتاکی، )شد

ها و خطوط آزاد طبیعی نیز هستند که موجب ایجاد فرم

 .(0334گفتار، سراج و نیک زادهمهدی)گردندمی

                                                      
1. Vista 

2. Mon (門) 

3. Hei (塀) 

4. Ikegaki (生 垣) 

5. Engawa (縁 側) 

6. Hisashi (廂) 

7. Sudare (簾) 

و دارای  شودمیکه به دروازه اطالق ت اس یپسوند 2مُن

ای هوارید اینرده  3هِی .(2440پرنت، )است متعددیانواع 

از ن ساخت آ یشده برامصالح استفاده است که بر اساس

 بندیطبقهجمله خاک، سنگ، کاشی و بامبو 

 زیستن ی برایحصار 0ایکِگاکی .(2440پرنت، )گرددمی

 نیپرچ ینوع این حصار .است یواقع یمعنابهو زندگی 

که  تاس زنده اهانیگ ریسا ایبامبو ، شده از درختانساخته

ی ایکگاک .شوندمی مرتبو  هشد کاشته فیرد کیدر 

ا .(2440پرنت، )نیز شامل انواع مختلفی است به  0اِنگاو

 صیرح شده ازدهیکف پوش فضا بااطراف  ایکنار  محدوده

 کیه ب انگاوا اخیراً. شودمیگفته  یژاپن بنایدر  وانیا ای

ا ب واقع شده ودر داخل ساختمان  طور نسبیبهکه  وانیا

 ای ندکمیدر برابر باران محافظت  فضا را ییکشو یدرها

ت، پرن)شودمیگفته  دیکامال در معرض د وانیا کیبه 

 کی فضایی مفصل مانند اطراف هسته 1هیساشی .(2440

 کیمنطقه بار کی هیساشی در حقیقت .استساختمان 

و ، دکیبه طور کامل در  دتوانمیاست که  راهرو مشابه

مکن م نیهمچن هیساشی. ابدیگسترش  فضا سه طرف ای

 یسقف اصل ریدر ز که باز یو راهروها وانیا کیاست به 

به  8سوداره .(2440پرنت، )قرار دارد گفته شودپشت بام  ای

 ااسب یدمگیاه  بامبو، یهاساخته شده از ساقه یهاپرده

پیچانده  کیبار اریبس یهاساقه نی. اشودمیگفته  شکرین

 خصوصبه ه. سودارشوندمیم وصل ه به با طناب شده و

شوجی  .(2440پرنت، )شودمیاستفاده  یمراسم چا اتاق در

ی یهاشنیپارت یبرا ییقرون وسطا جیاصطالح رایک 

ا در درون یساختمان را  یداخل یند فضاتوانمیکه  است

 هاجیشوکنند.  میجداگانه تقس هایبخشبه بیرون بنا 
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پرنت، )باشندثابت  ای زانیآو لغزشی صورتبه ممکن است

2440). 

اما شاید مهمترین عنصر در ایجاد ارتباط مفهومی میان 

رند. تری نیاز دافضاها انگاواها باشند که به شرح مشخص

 یمایس در یهاست که فقط با چند پا وانیا ینوع فضا نیا

 عرشه کیبه طور معمول این بخش . دزنیم رونیب بنا

قف س کیبلند شده و توسط  نیزم از رویاست که  یچوب

 این فضا مجاور یهااست. مردم از باغ شده دهیپوش

 معاشرت یبرا گانیشوند. امروزه همسا آنند وارد توانمی

 یفضا کوقتی ی. شوندمیفضاها جمع  نیاغلب در ا

 طحساین باالتر از  یاضاف یهاوانیو ا نیدر سطح زم انگاوا

سالن  کیمانند  فضا باشد طبقه دوم ساخته شده در

 نییپا باال و یهاطبقه کهبطوری. کندمیتئاتر عمل یآمف

 گریکدیند توانمیمردم  با هم بوده وگفت و گو  یکدر 

. نمایندمشاهده دهند آنچه را که انجام میو  نندیرا بب

 ی باو خارج یداخل یزنده کردن فضاهاازسوی دیگر 

ده شسبز و مناطق فعال ساخته هایمحدوده نیب ارتباط

تنها  انگاوا .(2400فوجی، )گیردمیتوسط انگاوا صورت 

 یداخل یباغ و فضا نیب عالوه بر آنکه است که ییفضا

 واستفاده شده  زیخانه ن یداخل یدر فضا یقرار دارد حت

یک هیچ به و به عبارتیچندمنظوره است  ی کارکرددارا

 نیا این رواز  تعلق ندارد. فضا خارج یاداخل  هایاز بخش

 یعنوان مناطق خاکسترژاپن به یسنت یفضاها در معمار

 .(0333نیچکه، )شودمیشناخته 

 "اِن"اهمیت اصلی انگاوا در مفهوم واژه آن نهفته است. 

ه انگاوا در معماری و فرهنگ ژاپنی عنوان پیشوند در واژبه

ی است. اهمیت محدود به این کلمه نیست و دارای پیشینه با

است که ای واژه 0اِنبه اصطالح  یا گذار مفهوم در ژاپن

ر د یپل ارتباط و معنای ییبودا نیددر رسد ینظر مبه

 اِن یاجتماع ی. در زندگریشه داردها اعمال انسان رهیزنج

                                                      
1. En 

چکه، نی)افراد همچون عشق است نیب اتیارتباط انگریب

بین در روابط  وندیپ نیا یدر معمار درنهایت .(0333

 یاز خصوص وکه از درون به خارج  گذار نیفضاها و چند

نوع  هربه  و منعکس شده است گیردمیصورت  یبه عموم

پستکیس، )شودمیی گفته گرید فضا به کیانتقال از 

های دسترسی همگی تحت تأثیر از تفکر اِن مؤلفه .(2404

( که با تأکید بر مفهوم 0)در معماری ژاپنی است. تصویر

اِن و نقش آن در ایجاد گذار در فضا ارائه شده، سطوح 

که دسترسی در یک باغ ژاپنی  دهدمیمختلفی را نشان 

 نمایند.ایجاد کرده و مرتبط می

 
مفهوم فضای واسطه در معماری باغ (: نقش دسترسی در تقویت 0)تصویر

 ژاپنی. مأخذ: نگارندگان.

سیر شده در طول ممشخص است که عناصر فضایی تعریف

باغ ژاپنی در هر بخش منظر متناسب با تراز دسترسی را 

 نمایند. این عناصر سطوح مختلفی رابرای بیننده ایجاد می

ها نمایند. ارتباط بخشاز جهت شفافیت و ارتباط ایجاد می

 که فضاهای اصلی توسط شودمیتوسط این نگرش ایجاد 

خورند. این ای از فضاهای میانجی درهم گره میسلسله

عنوان فضایی موضوع اهمیت نقش فضای گذار را به

نماید که به آن واسط در میان معماری و باغ مشخص می

 پرداخته خواهد شد.
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 م هوم فضای گذار

اغ ژاپنی طول دسترسی ب تبدیل یک فضا به فضای دیگر در

های فضایی خاصی در سطوح مختلف با ایجاد کیفیت

ابل خصوص در مرزها ق. چنین کیفیتی بهگیردمیصورت 

 توانمیمبهم است و  یژاپن یمرزها در باغ سنتلمس است. 

ه ب این معناکهبه کرد. توصیف 0گذاردارای مرز  فضاها را

، یداخل و یرونیب یفضا نیساده ب بندیمیتقس کی یجا

های متعددی میان فضاهای مرز عناصر فضاییاز  سریکی

سط تونیز خارج به  داخل تغییر. نمایدمختلف ایجاد می

 و تیبا درجات مختلف شفاف فیظر هایپالن یتوال

 یمعمار. (2440اسفاکیوتاکی، )شودمی انجام یرینفوذپذ

 یشتری ازبه نسبت ب هاتاقا نیب گذار یبر فضاحتی  یژاپن

 یاهافض نیا که ایجاددر صورتیدارد.  دیتأک هاتاقخود ا

جای تاق در ا یزیچهر عتاًیطب ابدیتحقق  تیبا موفق گذار

در مورد  نیهمچن موضوع نی. اخود را خواهد داشت

ل که در ک گرید یهاساختمان با ساختمان کیارتباط 

 طیارتباط شهر با مح یبرا تیاد و درنهنشهر امتداد دار

 .(2400الزارین، )کندمیصدق  د نیزی خوعیطب

اما کیفیت مفهوم گذار در معماری ژاپن از نحوه 

نی بر که مبت پذیردمیسازماندهی فضای ارتباطی تأثیر 

 یمعمار یتفاوت فضا نویاحرکت انسان در فضاست. 

این را به  محورحرکت یمعمار یو فضا محورههندس

 زمانی یمعمار یفضاکه  دهدمی حیتوض ریشرح ز

 ایهماهنگ متعامد  ستمیس کیاست که براساس  یهندس

تابع  شهیآن هم یبیساخته شده باشد و عناصر ترک یقطب

 ایرابطه خود را با محور  دیبا زین ناظرباشد.  یا قطب محور

 قطب مرجع ایمحور  کی که یهنگاماما قطب درک کند. 

ت اتفاقا یپدریپ یمشاهده بازسازبا وجود ندارد، همزمان 

به  ازین و شودمیایجاد حافظه  و یینایحس ب بیبا ترک

برخالف  محورحرکت ی. در فضادارد ذهنی تجسم

                                                      
1. Trasition 

 یه برخنسبت ب یبیعناصر ترک تیموقع یهندس یفضاها

که در چنان ضاست. در عو تیاهمیب یکل ساختارهای

به  عناصر نسبت تیمهم است موقعی نیز توپولوژ مفهوم

 یپدریصورت پهمکان ب ی. اجزایابدمیاهمیت  گریکدی

 ریبا خم شدن مس ی بودنپدریپ نیو ا شوندمیمشاهده 

. گرددمیالقا به بیننده  دیبا انسداد خط د ایحرکت 

 هنیذو چه  یواقع صورتبه حرکت در فضا چهعبارتی به

اصل مشاهده این . شودمی فرض نندهیب نظر درهمواره 

یننده بر ب کاملفضا به اندازه  چگاهیه ی است کهپدریپ

 زمانفضا در از  یدر عوض بخشو  شودمیآشکار ن

که در  دیگویدر ادامه م اینو. گرددمی نمایان مشخص

طعه وجود ققطعه یبا فضاها یباتیترک ی نیزژاپن اتیادب

 کی یهامهره ای رهیزنج کی یوندهاید که مانند پندار

 یعدادبر ت یها مبتنساختار آن و اندشدهوصل  به هم رشته

 یاست که به صورت خط هاییداستان ایاز حوادث 

یق خود بر عال از داستان اند. هر قسمتوستهیپ گریکدیبه

بعد  ایکه قبل  یدور با موارد فاصلهتمرکز دارد و فقط از 

فت بر هِ. (0370اینو، )یابدمیارتباط  شوندظاهر میاز آن 

 یگژیدو نوع و بسونیارائه شده توسط گ یهادهیاساس ا

انداز را در چارچوب ساختار چشم انیموجود در جر

و  منظر هایکه شامل مؤلفه کندمیخود مشخص  یمفهوم

ه ک یسطح عامل توسعه نعنوارا به منظر ی. وگذار است

نقطه خاص قابل مشاهده است  کیدر زمان حاضر از 

که از نظر او گذارها تغییرات در حالی. کندمی فیتعر

افتند و بزرگتری هستند که در ساختار پرسپکتیو اتفاق می

صورت مناظر غیرقابل شمارشی هستند که بهمانند 

ر طوگذارها به .شوندمیتدریجی با آمدن و رفتن ظاهر 

کنندگان متمایز هستند و با درجات خاصی در میان ادراک

. از طریق (2440هفت، )ندباالی عالقه ارتباط دار

هفت اظهار داشته است که  گرفتهصورتآزمایشات 
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 یعنوان واحدهارا به ریدر مس کنندگان گذارادراک

 شوندمیکه در طول زمان ظاهر  یو راه یساختار

نوان عبه هاویژگیاز  یبرخ از نظر اوکنند. می ییشناسا

دود ح نییگذارها تع نیتوسط ا که ییتودرتو یواحدها

 . (2440هفت، )شوندمیتجربه  اندشده

ادعا کرد که گذارها در فضای معماری ژاپن  توانمی

ارتی با عباندازها هستند. بهکننده رابطه میان چشمتبیین

های های متعدد فضایی به شکلتعریف مفهوم گذار الیه

مختلفی در میان دو مؤلفه معماری و طبیعت موجب انتقال 

. این شوندمیجربه آن توسط بیننده مناظر به یکدیگر و ت

ها در حقیقت مرز میان معماری و طبیعت را ناملموس الیه

سازند و موجب تقویت وجه مکانی باغ در اثر تجربه می

 . گردندمیآن 

 
انی های مکنقش فضای گذار در تبیین مؤل ه

 دسترسی

مفهوم دسترسی و مکان از طریق وجوه مشترکی باهم 

اندازها مهمترین وجه مکانی نمایان چشم یابند.ارتباط می

شده در دسترسی هستند. مکان به معنای جایی یا قسمتی 

از یک فضا از طریق عناصری که در آن قرار دارند هویت 

. از این نظر (0330فالحت و شهیدی، )یابدخاصی می

ان سازی ابعادی از مکدسترسی بستری اصلی برای نمایان

یک ه حرکت در فضا و با تکناست که با تأکید بر تجرب

اندازهای متوالی قابل درک سازی چشمآشکار و پنهان

رین تاندازها بنیادیگفت چشم توانمیرو  هستند. از این

عامل در ارتباط با درک مکانی در بستر دسترسی هستند. 

ر با تحلیل فضای ژاپنی بر این نظ در این رابطه تامپسون

از  یامجموعه توانمیرا  یپدریپ یفضاهااست که 

 یافض ییباینه تنها شامل زدانست که خاطرات تجربه 

ر داستان عناص توانمیتوسط آن بلکه  فیزیکی است

                                                      
1. Japanese order of things 

2. Perspective structure 

. (0377تامپسون، )درک کرد زیرا ن ریمسطول موجود در 

اندازهای ارائه شده در باغ ژاپنی مبتنی بر توالی چشم

 0اءیاشی نژاپ نظمبوگنار در داستان و کلیتی مشخص است. 

 ائهار یچندکانون رویکردیها یکه ژاپن دهدمی حیتوض

ن در فضا و زما انسان مستلزم آن قرارگیریاند که کرده

است تا فرد با ورود به داخل فضا  اتفاقاتاز  یادنباله یط

ه ک یطیمحرا از درون تفسیر کند. از نظر بوگنار آن

ظم و ناز عناصر ناهمگن درک شده و بدون  یعنوان بافتبه

به جانهمه دگاهید کید توانمیاست نوضوح ساخته شده

 .(0377بوگنار، )دهد ارائهرا 

دازها انهای ارتباط آن با چشمجنس مسیر و کیفیت لبه

ای دیگر عاملی اساسی در درک پرسپکتیو عنوان مؤلفهبه

هفت براساس کار مشخص در هر نقطه از دسترسی است. 

که  بر این باور است (0377 جونز و بولتز،)جونز و بولتز

 یآگاه یبرا یاهیپا ،دادیرو کی یایاستفاده از ساختار پو

را که آن است کنندهرکاداشخص  نظراز  ویپرسپکت

 هاطیمحاز نظر هفت . (2440هفت، )نامد یم ایحضور پو

آورند که منجر به یوجود مرا به یمتنوع یهاویژگی

از  طیمحاز  کلی طرحهرگونه  به نظر آمدنفرد منحصربه

 طیمحاین در  یریو هر مس مناسب دیدنقطه  کی

 انیرج کی ش،سفر ری. فرد با تحرک در طول مسگرددمی

 دریافت طیمح دمانیاز اطالعات را در رابطه با چ ینور

عنوان از آن به بسونیکه گ است یزیهمان چ و این کندمی

 یهاویژگیکه ی. تا زمانکندمی ادی  2پرسپکتیوساختار 

فر س برای رهایمس این مختلف متفاوت باشد یرهایمس

را  ریسهر م منحصر پرسپکتیواز ساختار  یزیمتما انیجر

  .(2440هفت، )دنکنیم جادیا

درنهایت نحوه تقرب به هر بخش از فضا یا نوع 

گیری در مسیر عاملی است که فرد را با مقصد جهت

د. تقرب نمایارتباط داده و درک او را از مکان کامل می
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ه بر . عالوگیردمیهای مختلفی صورت در مکان به شکل

مورب  صورتغیرمستقیم به 0نحوه تقرب مستقیم، تقرب

ی  یفضا ،شودمییاد  2که تحت عنوان سومیچیگا

 ادجیکه واقعاً وجود دارد ا آنچهرا نسبت به  بزرگتری

 ناورودی اصلی بدروازه و  نیاگر فاصله ب یحت و کندمی

تر و در یطوالن که رسدیبه نظر م چنینکامالً کوتاه باشد 

خود  . با استفاده از این روشاست ترجذابجه ینت

ه بر عالو. شودمین آشکار میمستق با دید نیز ساختمان

. اشدب زین اِلممکن است به شکل  تقرب نیا بمور روش

چپ  ایراست  به سمتاز دروازه  ریمسکه به شکلی

. رسدینظر مبهتر یطوالن نیز فضا کردیرو در اینبچرخد. 

 از ی بناورود دنیاز آنجا که د دیگویم چنانکه ایتو

و  یوو کنجکا قیاست لذت تعل رممکنیغ بایدروازه تقر

 ردف بیشتر است چراکه نگرشوجود ممناظر  رییتغ نیهمچن

ممکن  نهایتا. (0373ایتو، )یابدتوسعه می ریدر طول مس

مانی زمعموالً . این روش باشد ی نیزمنحن کردیرو نیاست ا

 نیب ینسبتاً بزرگ فضای که گیردمیمورد استفاده قرار 

 وجود داشته باشد ی بنااصل یدروازه و ورود

 .(2440اسفاکیوتاکی، )

عوامل  که دهدمینگرشی مکانی به مفهوم دسترسی نشان 

مشخصی در طول راه بر درک مکانی و ارتقای تجربه آن 

 انداز، کیفیت لبه راه وستند. سه مؤلفه چشماثربخش ه

نحوه تقرب انسان که در طول دسترسی مورد بررسی قرار 

ن هستند های مکاگرفتند عناصر اصلی در تعریف کیفیت

یابی حس مکان مورد ها در عمقکه در ادامه نقش آن

 بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

                                                      
1. Approach 

2. Sumichigai (隅 違 い) 

3. Place attachment 

هااای دسترساای در دلبسااتگی بااه  نقااش مؤل ااه

 مکان

دسترسی عاملی است که به دلیل ایجاد تجربه حسی 

 مکان ویابی سطح حساثرگذار در بیننده موجب عمق

. در گرددمیدرنهایت دلبستگی مکانی فرد به باغ ژاپنی 

مکان  ای با مکان دارد.این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیده

و معنا دارد و مکان محور فردیت است و تجارب برای ا

جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مکان 

فرد بودن . در این حالت بر منحصربهدهدمیشخصیت 

فالحت، )شودمیها تأکید مکان و تفاوت آن با دیگر مکان

 یوندیعنوان پبه یبه طور کل 3به مکان یدلبستگ. (0370

خاص  یهاقابل درک است که افراد با مکان

است که افراد  یانهیزم ای (2404اسکنل و گیلفورد، )ابندییم

 ییشناسا ای یگذاررا ارزش یخاص طیآن مح توسط

 .(0330مور و گریف، )ندینمایم

دو دهه  هایدلبستگی به مکان از ابعاد مختلفی در پژوهش

رد کارب لیلبه داخیر مورد بررسی قرار گرفته است. 

 فیمختلف، تعار یاندازهابه مکان از چشم یدلبستگ

است. در اکثر موارد رابطه فراهم شده نیدر ا یادیز

 .2404. مأخذ: اسکنل مکان یمدل سه جانبه دلبستگ(: 2)تصویر
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مفهوم  کیعنوان به مکان را به یمحققان دلبستگ

اد و افر نیب وندیکه پ کشندیم یرتصوبه یچندوجه

ها را مشخص آن یبرا تیاهم یدارا یهامکان

 (.0332لو و آلتمن، ؛ 2443، جولیانی، لمثا برای)کندمی

 مختلف دررابطه با مکان یهانهیزم یترنتلمن با مرو کل

بعد  هرا در س نهیزم نیموردعالقه در ا یهاکشمکش

 0یفرهنگ-یبعد اجتماع (0. دینمایمختلف ارائه م

در رابطه  2بیوفیزیکی بعد( 2 ،یاجتماع یهمچون دلبستگ

 (3 و دهرنیدربرگفضای  ای طیبر مح دیبا مکان با تأک

و  یفرهنگ-یهر دو بعد اجتماع یایاختالط عوامل پو

این ابعاد  شامل به مکان یدر پژوهش دلبستگ یعیطب طیمح

. اسکنل نیز با بررسی عمیق ابعاد (2443ترنتلمن، )هستند

عاد گانه از ابمختلف دلبستگی به مکان چارچوبی سه

ماید. او نشده درباره دلبستگی به مکان را ارائه میپژوهش

و بعد خود  0ی روانشناختیفرآیند، 3در سه محور شخصی

طح یابی مکان در سبه تشریح ابعاد اثرگذار در عمق 0مکان

  .(2404اسکنل و گیلفورد، )پردازددلبستگی به مکان می

از  های دلبستگی به مکانموند نیز با گسترش پژوهشری

جمله ترنتلمن به بررسی مفهوم دلبستگی به مکان در سه 

دلبستگی به مکان در زمینه  پردازد.محور مختلف می

ی ی1فرد ی 8، زمینه اجتماع ابعاد  7و زمینه محیط طبیع

شده اثرگذار بر دلبستگی به مکان در پژوهش بندیدسته

 .(2404ریموند و دیگران، )او هستند

های مکان در بستر باغ در مرز بین از آنجاکه کیفیت

اند دو مؤلفه طبیعت و معماری و طبیعت قابل تجربه

معماری هریک در جای خود دارای ارزش بنیادین در 

با  این رویابی مفهوم مکان برای بیننده هستند. از عمق

                                                      
1. Socio-cultural dimensions 

2. Biophysical dimensions 

3. Person dimension 

4. Psychological process dimension 

5. Place dimension 

6. Personal context 

7. Community context 

8. Natural environment context 

نی و ر باغ ژاپدرنظر داشتن مفاهیم متمایز موجود در ساختا

با بازنگری در  توانمیسطوح متعدد دسترسی در آن 

های اسکنل و ریموند محورهای مفاهیم ارائه شده در مدل

اصلی مفهوم دلبستگی به مکان را توسعه داد. با مبنا قرار 

اسکنل به دلیل جامعیت آن و با در نظر داشتن  دادن مدل

ی در ی اصلانقش اساسی طبیعت که در مدل ریموند مؤلفه

به چارچوبی جامع در  توانمیدلبستگی به مکان است 

رابطه با مفهوم دلبستگی به مکان در ارتباط با دسترسی در 

ر از تباغ دست یافت که در آن طبیعت جایگاهی عمیق

معیاری صرفاً فیزیکی در محور مورد بحث مکان داراست. 

این چارچوب در بررسی مکانی دسترسی، وجوه اصلی در 

سازد. رتباط این دو مفهوم را با دقت بیشتری نمایان میا

( عوامل مؤثر در دلبستگی به مکان در بستر 3)تصویر

 .دهدمیدسترسی را نشان 

ی.  انمک یدلبستگ یو چهار بعد یسه قطب یمدل مفهوم(: 3)تصویر

 .2404مأخذ: ریموند 
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با بررسی وجوه اساسی دسترسی که در باغ ژاپنی نقش 

داشتی به چنین بر توانمیبنیادین در تجربه مکان داراست 

نقاط  ه فضا دارایعنوان بنیان تجربرسید که دسترسی به

مشترکی با مفهوم مکان است. این نقاط که در حقیقت 

ابعاد آشکار شده مکان در بستر دسترسی هستند در اثر 

مکان و در نتیجه یابی حستجربه طوالنی موجب عمق

( نقش 0). جدولگردندمیافزایش دلبستگی به مکان 

. دهدیمهای دسترسی در دلبستگی به مکان را نشان مؤلفه

های مشترک میان دسترسی و مکان را این جدول پل

تری نماید که بیننده توسط آن به سطح عمیقمشخص می

 .یابداز مفهوم مکان و تجربه آن دست می

 
 مأخذ: نگارندگان. (: ابعاد دلبستگی به مکان در بستر دسترسی بر اساس گسترش مدل اسکنل و ریموند.0)تصویر

 

 های دسترسی در دلبستگی به مکان. مأخذ: نگارندگان.نقش مؤلفه (:0)جدول

 

 گیرینتیجه

که این مفهوم با وجوه  دهدمیمطالعه دسترسی نشان 

مشخصی در ایجاد تصویری از مکان برای فرد نقش 

فت گ توانمیعبارتی نماید. بهبنیادین خود را ایفا می

دسترسی در حقیقت نمود فیزیکی ارتباط انسان و مکان 

 های دسترسیمؤل ه 

 نحوه تقرب کی یت لبه راه اندازچشت

ی
ها
ور
ح
م

 
ن
کا
ه م
ی ب
تگ
بس
دل

 

 اجتماعی-فردی

 تعلق بهزمینه فردی و اجتماعی میزان احساس

 کند.میاندازهای تعریف شده را تعیین چشم

 با توجه به تجارب گذشته درها کیفیت لبه راه

فضاهای مشابه عامل ایجاد ساختار حرکت در 

 فضاست.

با توجه به بستر فردی اجتماعی نحوه تقرب 

یین ها را تعفضاها و همسایگیموقعیت در مقیاس 

 نماید. می

 طبیعی-کالبدی

اندازها داستان سازی چشمآشکارسازی و پنهان

 نماید.به طبیعت را ایجاد می وابستگی

 ها در کالبد طبیعی مرزجنس و کیفیت لبه راه

 ماید.نسیال بین طبیعت و مسیر را تعریف می

با توجه به موقعیت نسبیِ کالبدی  نحوه تقرب

یابی را مشخص طبیعی فاصله و نوع جهت

 کند.می

 مصنوع-کالبدی

اندازها داستان سازی چشمآشکارسازی و پنهان

 نماید.وابستگی به معماری را ایجاد می

ها در کالبد مصنوع مرز جنس و کیفیت لبه راه

 د.نمایمشخص بین بناها و مسیر را تعریف می

با توجه به موقعیت نسبیِ کالبدی  نحوه تقرب

یابی را مشخص مصنوع فاصله و نوع جهت

 کند.می

 روانشنانتی-فرآیندی
اظر دار برای نریشهبا بنیان هویتی و چشم اندازها 

 گردد.تعریف می

 ها و نمادهایها دربردارنده نشانهکیفیت لبه راه

 مشخص با توجه به کیفیت فضاست.

نحوه تقرب به فضاها باعث ایجاد معنا و آکاهی 

 گردد.از موقعیت فرد در مکان می
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است که مؤلفه راه در آن عامل اصلی برای درک 

 های عینی و ذهنی یک مکان است.کیفیت

مهمترین بستر برای تجربه انسانی از  از آنجا که راه

که در  اندازهاییفضاست، کیفیت و سطح اثرگذاری چشم

 مکاندر ارتقای سطح حس گرددمیطول مسیر راه ارائه 

و عمیق شدن آن تاثیر بسزایی دارد. این موضوع با تعریف 

باط یابد. ارتهای فضا در طول راه باغ ژاپنی تحقق میالیه

ازی ستکنیک آشکارسازی و پنهان های فضایی باالیه

ر آن که د پذیردمیهایی با داستان مشخص صورت صحنه

هایی همچون کیفیت سطوح کالبدی راه و مرزهای مؤلفه

ند نمایانداز از ساختار مشخصی پیروی میآن با هر چشم

و تقرب به  یابیدستو در نهایت اشکال مختلفی از 

ای هایند. مؤلفهنمهای مختلف مکان را تعریف میبخش

دسترسی در حقیقت ابعاد مکان در مناظر متحرک 

شکار ان را بر بیننده آشده توسط انسان هستند که مکدرک

 سازند.می

 

صورت مفهومی رابطه میان ( مدلی است که به0)تصویر

ی نماید. در این تصویر دسترسمکان را بیان میدسترسی و 

عاملی است که تجربه آن در اثر تداوم ارتباط با یک فضا 

ان از عنوان وجهی از مکتدریج غنای بیشتری یافته و بهبه

ه مشاهده کعبارتی چنان. بهگرددمیآن غیرقابل تفکیک 

 رفته بها رفتهرتجربه غنایافته در بستر دسترسی آن گرددمی

سازد. از سوی دیگر مکان نیز تر میمفهوم مکان نزدیک

در اثر تداوم تجربه از سطحی چون محیطی صرفا آشنا 

اسی لحاظ احسعمق بیشتری یافته و بازدیدکننده را به

سازد. عواملی همچون تجارب شخصی و دلبسته خود می

نوع ارتباط فرد با بناها و محیط طبیعی در ایجاد ارتباط 

 ن فرد با مکان تأثیر بسزایی داراست. کیفیتتر بیسریع

های مکانی ارائه شده توسط دسترسی نیز عامل بسیار مؤلفه

تنیدگی مفهوم دسترسی و مهم دیگری است که در درهم

هویت و تعلق و دلبستگی حس مکان و درنهایت ارتقای 

  عمیق به آن تأثیر بسیار داراست.
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