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رابطه ی میان فرهنگ جامعه و رفتار استفاده کنندگان فضا با رویکرد تاریخ ذهنیت 

 عامه
 

 2سولماز روحی فر، *1مینو قره بگلو

* M.gharehbaglou@tabriziau.ac.ir 
 

 

 چکیده
 و کرده جستجو بغر با شدن همسان در را خویش اعتبار و هویت صنعتی مانده عقب جوامع خصوص به و جوامع مدرنیته، دوران از بعد

 ی حمله مورد نیز آنان رفتارهای جوامع فرهنگ و ذهنیت بر الگوها این تاثیر جهت به. نمایند می بیگانه معماری الگوهای از تقلید در سعی

 این ذهنیت با وجود به پایان رسیدن مکتب مدرن پایه ی مکاتب بعد هم قرار می گیرد.  .گیرد می قرار زدگی غرب

دد پاسخ گویی به این سوال است که تاریخ ذهنیت عامه که یکی از دوره های تحول تاریخ فرهنگی است، و امروزه کمتر مقاله حاضر درص

در معماری ایران، به عنوان مهم ترین مظهر مادی فرهنگ، مورد توجه قرار می گیرد؛ چه تاثیری بر رفتار و متقابال فرهنگ عامه استفاده 

اری از چه ساز و کاری است؟ اطالعات ابتدا با روشی کیفی و کتابخانه ای جمع آوری شده و نتایج از طریق کنندگان داشته و این تأثیرگذ

 استدالل منطقی و تحلیل یافته ها بیان می گردد.

 تعیین و تغییردهنده نظیر اقلیم، پستی و بلندی، شیب و... عوامل دسته دو نتایج حاکی از آن است که در ارتباط متقابل فرهنگ و محیط

 از بعد. کرد معرفی کننده چون امنیت، ساختار خانواده و قوم، ساختار اجتماعی، روابط اجتماعی، شیوه ی معیشت و دین و... می توان

 بینی جهان و ذهنیت با ارتباط و تقابل در معماری فضای از کنندگان استفاده ذهنیت که گردید مشخص انتقال فرهنگ مدل تحلیل

 رفتار در بستر زمان این و است فضا در انسان رفتار ی پایه و مبنا که گیرد می صورت محیط از ادراکی گرفته، قرار فضا انسازندگ یا سازنده

 . گردد می تأثیرگذار فرهنگ بر

 

 فرهنگ ، معماری ، رفتار ، تاریخ ذهنیت عامههای کلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
عقب مانده صنعتی هویت و اعتبار خویش را در همسان شدن با غرب بعد از دوران مدرنیته، جوامع و به خصوص جوامع 

جستجو کرده و سعی در تقلید از الگوهای معماری بیگانه می نمایند. به جهت تاثیر این الگوها بر ذهنیت و فرهنگ جوامع 

رایج جنبه معنوی و  مدرن 3رفتارهای آنان نیز مورد حمله ی غرب زدگی قرار می گیرد. علم تجربه گرا و تفکر عقل گرایی

گرچه ظاهرا مکتب مدرنیسم در معماری با انفجار  [1]روحانی حیات انسان و اصوال وجه معنوی عالم وجود را انکار می نماید. 

( مرده است، لکن باید توجه داشت که جهان بینی پایه ی مکاتب 1972مجموعه ساختمان های بلند مرتبه پروت ایگو )به سال 

 مین ذهنیت بوده و همگی در طول یکدیگرند.بعد از آن نیز ه

                                                           

 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز -1

 تبریز دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر اسالمی -2
3 Rationalism 
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اگرچه که جملگی تعاریفی که از پدیده ها یا مفاهیم ارائه می شوند ریشه در ذهنیت و فرهنگی دارند که بستر تعریف 

بوده است، ولی احتمال غفلت از ذهنیت و زمینه ای که موجد تعاریف و مفاهیم نیز هستند، به دالیلی چون اختفای نقش 

گذشته جامعه، استناد به علم و دانش و پیشرفت به عنوان موضوعی جهانی، تفاوت مبانی اعتقادی با بنیادهای روش ذهنیت 

 [2]زیست، وجود دارد. 

یک فضا و یک محیط از دو جنبه بر ذهن استفاده کننده تأثیر گذار است: اول از جنبه ای کالبدی و جنبه ی دوم این 

همانند سایر هنرها و فنون و تولیدات بشری، معماری نیز عالوه بر کالبد ظاهری خویش واجد  [3]تأثیر بعد فرهنگی آن است. 

جنبه ای اصیل، حقیقی و معنوی نیز هست که در پاسخ به نیازهای انسان اعم از مادی و معنوی طراحی و ساخته شده است. به 

 جهان بینی جامعه است.این ترتیب که یک بنا واجد کالبدی است که روح آن تجلی روح فرهنگ و 

کلمه ی معماری در تفکر ایرانی که همواره مبتنی بر ارتباط انسان و ماوراء الطبیعه بوده است، معنایی بس واالتر و 

مفهومی معنوی تر از معانی مصطلح و رایج دارد. در واژگان ایرانی کلمه ی معماری مترادف با ساختن، سکنا گزیدن، به سر 

کردن در ذیل حقیقت و مصون ماندن از آفات و شرور زمانه ترجمه شده است. در فرهنگ و ذهنیت ایرانی، بردن، زیستن و عمر 

معماری هنر شکل دادن فضا بر حسب نیازمندی ها و نگاه و تلقی تاریخی آدمی نسبت به عالم و آدم و مبدأ آن است و با نوع 

 [2]معماری هنر صورت بخشیدن به مکان است.  فرهنگ دینی یا دنیوی انسان ربط پیدا می کند، به عبارتی،

مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به این سوال است که تاریخ ذهنیت عامه که یکی از دوره های تحول تاریخ فرهنگی 

 است، و امروزه کمتر در معماری ایران، به عنوان مهم ترین مظهر مادی فرهنگ، مورد توجه قرار می گیرد؛ چه تاثیری بر رفتار و

متقابال فرهنگ عامه استفاده کنندگان داشته و این تأثیرگذاری از چه ساز و کاری است؟ اطالعات ابتدا با روشی کیفی و 

 کتابخانه ای جمع آوری شده و نتایج از طریق استدالل منطقی و تحلیل یافته ها بیان می گردد.

 

 پیشینه پژوهش -2
دهه ی گذشته شروع شده است. این در حالی بود که در معماری توجه به مباحث فرهنگ در معماری از حدود چهار 

مدرن توجه بیشتری به حاالت جهانی و به دست آوردن مدلی از رفتارهای خالص مدنظر بود. توجه به علوم دیگر مانند علوم 

وران مدرن نظر انسانی، فیزیک و ریاضیات در بسیاری از تئوری های طراحی مورد اهمیت است. اما از آن جا که پس از د

عمومی بر آن شد که به دست آوردن الگویی از طراحی ممکن نیست و می بایست به حاالت فردی و گروهی وجه نمود علومی 

مانند روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی اجتماعی در میان تئوری پردازان رفتارگرا محبوبیت بیشتری به دست آوردند. 

به وجود آمده است  1ی و جهانی در دوران مدرن نیز دارای اهمیت بوده، اما مهمتر بستر تکثرگراییتوجه به رفتار در مقیاس کل

 [4]که سبب توجه جزئی تر به الگوهای منطقه ای و خرد شد. 

، در یک نگاه اجمالی به تاریخ [5]توجه به فرهنگ به طور کلی از سده بیستم بیش از همه در فرانسه مطرح گردید 

 ان چهار دوره برای آن تقسیم بندی نمود:فرهنگ می تو

 اساس بر تصویری فرهنگ، از جامع مرحله کالسیک )مربوط به اواخر سده نوزدهم میالدی(؛ در این دوره تصویر .1

 .دهند می تشکیل آن عوام را جامعه یک اعضای بیشتر که دهد می رخ حالی در این و بود خواص اندیشه

 نظر حدودی تا و معماری آثار اجتماعی و تاریخی سیاق به در این دوره توجه(؛ 1930-1940تاریخ اجتماعی هنر ) .2

 بین شدن قائل تفاوت در تنها قبل دوره با دوره این تمایز وجه واقع در گردد می مبذول آن درباره جامعه افراد

 .است خواص و عوام فرهنگ

                                                           
1 Pluralism 
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 اندیشه سوی و سمت بیشتر توجهات ن دورهمیالدی(؛ که در ای 1960تاریخ فرهنگ عامع یا انسان شناسی تاریخی ) .3

 .داراست را عوام

  [6]در این دوره رخ می دهد.  عوام ذهنیت به را توجه میالدی(؛ بیشترین 1989تاریخ فرهنگی جدید ) .4

 

 فرهنگ -3
عنای از ریشه اوستایی تنگا به م "هنگ"به معنای جلو، باال، پیش آمده و  "فر"از نظر لغوی فرهنگ ترکیبی از دو جزء 

کشیدن و سنگین است؛ بنابراین در یک نگاه اجمالی فرهنگ با معانی باال کشیدن، برکشیدن ترجمه می شود. فرهنگ به بینش 

پرورش و  1و اصول، مسائل فکری و در معنایی دیگر ذهنیت و باورهای یک جامعه اطالق می گردد. معادل انگلیسی فرهنگ

 رار می دهد.تربیت انسان با هدفی خاص را مورد هدف ق
سنتی که آن را مرتبط با پویایی، سازمان یافتگی  دیدگاهی اول: داد قرار بررسی مورد دیدگاه دو در توان می را فرهنگ

دانسته و آن را به نمادهایی که مورد قبول عامه مردم بوده می داند؛ دیدگاه دوم، دیدگاه مدرن، فرهنگ را در ارتباط با زندگی 

  ؛ که مقاله حاضر نیز بیشتر بر روی دیدگاه دوم متمرکز است.[4]زندگی و باورها و ذهنیات افراد می بیند  روزمره، شیوه و مرام

فرهنگ را می توان مجموعه ای از ارزش ها و عقاید دربردارنده ی ایده آل های گروهی از مردم دانست که در فرآیند 

از فرهنگ آموزی، انتقال ارزش ها و عقاید از نسلی به نسل دیگر فرهنگ آموزی، میان اعضای آن گروه منتقل می شود و منظور 

 [14]  در میان اعضای یک فرهنگ مشابه است.

در تعریفی دیگر فرهنگ مفاهیمی بر پایه ی یادگیری فرهنگی و نمادها است. در یادگیری و ادراک فرهنگ یک محیط، 

. نمادها، نشانه هایی هستند که پیوند ضروری یا طبیعی با یک بنا و یا یک شهر اصلی ترین نقش را نمادها بازی می کنند

چیزهایی دارند که به گونه ای نمادین بر آن ها داللت می کنند. هر انسانی به کمک فراگرد یادگیری آگاهانه و ناآگاهانه و 

به عبارتی منجر به ادراکی همکنش با دیگران، نظام معانی و نمادهای پیشتر جا افتاده را از طریق حواس خود دریافت می کند، 

 [7]از معنا و مفهوم محیط می گردد. 

همه وسایل و ابزارهای  را ؛ فرهنگ مادی [8] فرهنگ را از جهتی به فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی تقسیم کرده اند

 فرهنگ معنوی مادی و آن چه به دست بشر از ماده طبیعی ساخته شده و شیوه ها و فرآیندهای ساخت و ساز آن ها می دانند،

شامل ارزش ها، باورها، اندیشه ها، دانش و فن ها، دین، آداب و سنت ها، علوم و فلسفه، ادبیات، هنر و همه ی فرآورده های  را

ذهنی انسان مطرح می کنند.اما آن چه در ماهیت فرهنگ اهمیت دارد آن است که بن مایه های فرهنگی از طریق اجتماع و 

. لذا فرهنگ شامل همه ی بن مایه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی است که فرد در درون آن آموزش قابل انتقال است

زاده و پرورده می شود و از این راه به او هویت فرهنگی ارزانی می شود که کل گرایش های رفتاری او را تحت تاثیر قرار می 

ناها و هنجارهای رفتاری را چنان در ژرفنای وجود فرد یا دهد یعنی رشد یافتن در یک فضای فرهنگی، نظامی از ارزش ها و مع

از  راذهنیت او هایش و تمام  هها و نخواست هطبیعت او می نشاند که کل نظام رفتاری او را پدید می آورد یعنی تمام خواست

را چنان در خود فرو می سازد حتی تمامی نظام طبیعی حسی او  شدر وجود کودکی تا پیری و حتی فراتر از این در طول تاریخ

و تمام  می گیرد که بوها، مزه ها، رنگ و آواهای خوشایند و ناخوشایند را نیز از راه نظام فرهنگی خود دریافت و ارزیابی می کند

ویژگی های فردی و جمعی از همین طریق پدید می آیند، زندگی انسان یک زندگانی فرهنگی است که با عالم ارزش ها و 

اپذیرند. فرهنگ هم نظام حسی و عاطفی) ارزش و معنایی ناخودآگاه( و هم نظام آداب اخالقی و نظری) معناها جدایی ن

 [9]خودآگاه( یعنی جهان بینی فردی و جمعی را منعکس می کند. 

                                                           
1 Culture 
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 تاریخ ذهنیت -4
رآمدن چون و چرا در وجاهت و کفایت آنچه در معرض دید است، یا در گذشته در معرض دید بوده، کاری است که ب

بسیاری از شیوه های نو در تاریخ پژوهی انجامیده است. حال که چه چیزهایی پیش چشم را اصحاب قدرت پیش چشم آورده 

اند، باید در پی چیزهایی در تاریخ بودکه در پیش چشم نیست. این توجه، برخی از مورخان را به دامنه ای از چیزها کشید که 

ر فکر و دل می گذرد. اقسامی از تاریخ، به ویژه تاریخ فرهنگی، از اینجا پیدا شد. چنین ماهیتًا در معرض دید نیست: آنچه د

تفطنی بود که پای مورخان غربی را به حوزه ی اندیشه و باور انسان ها نیز باز کرد و تاریخ های افکار و عقاید را پدید آورد.این 

به تدریج آنان را به صرافت انداخت که عالوه بر افکار و عقایدی  که همه ی اندیشه های آدمی به قدر کافی عیان و آشکار نیست

که انسان ها در وجود خود بدان ها آگاهی دارند، تاریخ پژوهی را به محدوده ی پنداشت های نیمه آگاهانه نیز گسترش دهند؛ 

نیت حاصل توجه به پنداشت هایی سخن موثر در زندگی انسان که از بس بدیهی است کمتر به چشم می آید. تاریخ ذه

پندارهای عامه به جای کردارهای اعیان می باشد؛ به عبارت دیگر، نتیجه توجه به فرض ها و برداشت ها و خیال پردازی ها و 

 ذهنیات و بیم ها و امیدهای عامه بود.

می کند، نه روش آن چه تاریخ ذهنیت را از دیگر رویکردهای تاریخ نویسی، و مورخان ذهنیت را از دیگر مورخان ممتاز 

ها و الگوهای پرداختن به تاریخ، بلکه خود موضوع مطالعه ی ایشان است. تفاوت تاریخ ذهنیت با دیگر اقسام تاریخ تفاوت در 

روش نیست، بلکه تفاوت در هدف و دیدگاه و موضوع است. هدف از تاریخ ذهنیت کشف وفهم جنبه هایی مغفول از حیات 

 تاریخ از ای مجموعه زیر عنوان به ذهنیت ن طرز فکر و نگرش عامه ی مردم می باشد. تاریخفرهنگی انسان است و موضوع آ

 چیزهایی آن ذهنیت تاریخ از منظور گفت باید بود. البته اعیان کردارهای جای به عامه پندارهای به توجه حاصل فرهنگی،

 مربوط معماری به که است هایی نگرش و ها اندیشه از دسته آن و ذهنی عالم بلکه اند داده می انجام عمل در مردم که نیست

 [5] .است شده می عمل به منجر گاه و بوده

 

 رفتار های فضایی -5
رفتار فضایی شامل رفتارهایی است که در مکان و متأثر از محیط پیرامون انجام می شود. در واقع در بررسی رفتارهای 

ط نیز مورد نظر قرار می گیرد. انسان و محیط، بلکه تأثیرات متقابل انسان و محیفضایی نه تنها رفتار بین انسان ها و رفتار بین 

چگونگی سازماندهی محیط توسط انسان ها و عملکردهای فیزیکی آن ها به ویژه در مواجهه با محیط پیرامونی و انسان های 

دیگر، رفتار فضایی نامیده می شود. این سازماندهی ریشه در عوامل انگیزش درونی و ذهنیت هایی که خود برخاسته از فرهنگ 

 نیستند مشابهی رفتارهای  دارای کنند هم می زندگی جامعه یک در که افرادی د. نکته ی قابل توجه این است که حتیاند، دار

 فردی دو هیچ که گفت جرات به توان می بنابراین دارند متفاوتی های فرهنگ متفاوت افراد که است این در امر این دلیل

 اند، کرده تجربه را مختلفی های موقعیت بزرگسالی تا کودکی از فرهنگ لعام بر عالوه چراکه داشت نخواهند یکسانی ذهنیت

 دریافت ناظر که چه آن با طراح مدنظر معانی حتی بود؛ خواهند متفاوت فضا یک در موجود معانی مختلف افراد نظر از بنابراین

 تأثیرگذار خواهد بود.داشت و این مسئله بر روی رفتار استفاده کنندگان از فضا  خواهد تفاوت نیز کند می

رفتار فضایی با حوزه عملکردگرایی معماری و طراحی محیط و شهر مرتبط است. عناصر ساخته ی انسان یا محیط 

مصنوع )شهر و معماری(، به عنوان اصلی ترین عناصر محیط پیرامون، مکان شکل گیری و بروز این رفتارها هستند؛ که از آن ها 

 در روزمره زندگی در معنی این هستند، ای ویژه معنایی بعد دارای ها قرارگاه ری یاد می شود. اینبا عنوان قرارگاه های رفتا

 [10]فضاهاست.  از استفاده
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 به را امکان این فضایی رفتارهای ابعاد رفتارهای فضایی قابل مشاهده و شناسایی و قابل اندازه گیری است، شناخت

 در و کرده بینی پیش را کاربران رفتاری الگوهای و زیباشناختی ذوق ترجیحات و انیازه که دهد می ریزان برنامه و طراحان

 در رفتار یک وقوع برای را الزم های فرصت توانند می تنها طراحان که کرد یادآوری باید البته. گیرند کار به خود های طرح

 [10]. سازند دگرگون را افراد هنیاتها و ذ انگیزه توانند نمی هرگز ولی دهند، افزایش یا کاهش خویش های طراحی

نکته ی قابل توجه این است که تعادل و سالمت در محیط و یا عدم تعادل در آن می تواند بر رفتار استفاده کنندگان اثر 

مطلوب و یا سوء داشته باشد. تعادل و سالمت محیط، تنها به پاکی هوا نیست بلکه بسیاری از مقوالت از جمله زیبایی، 

ت، تعادل بین محیط طبیعی و محیط مصنوع، احساس هویت، عدم تحقیر، فقدان فشارهای روانی، آرامش و سکون، عدم تناسبا

تفاخر و تفرعن و خودنمایی، وجود امنیت در شکل گیری محیط و در واقع در تعادل آن نقشی اساسی ایفا می نمایند. به این 

ی بر ذهن انسان بر رفتار و روابط اجتماعی و حتی ذهنیت و جهان ترتیب است که می توان گفت هرگونه عدم تعادل محیط

  [11]بینی انسان تأثیر خواهد داشت. 

 

 بحث و یافته های تحقیق -6
فرهنگ و حتی خود انسان جزئی از محیط می باشند. به این ترتیب محیط متشکل از اجزاء و عناصر مادی )کالبدی و 

باشد که در قالب عناصر طبیعی، ساخته های انسان، شرایط طبیعی، بارزه های  کمی( و معنوی )غیر فیزیکی و کیفی( می

بنابراین محیط بیانگر فرهنگ و بانی آن است، فرهنگی که شامل سه بعد اصلی  [2]عناصر مصنوع و انسان ظاهر می شوند. 

الل فرهنگ اصول و ارزش هایی را به است: ذهنیات، رفتار، مصنوعات و یا همان عینیات. محیط و به عبارتی بعد عینیات  از خ

ذهن انسان القا می کند که انسان بر اساس آن رفتار کرده و به نوعی در تعامالت اجتماعی و فرهنگ جامعه ایفای نقش می 

 [4]نماید. 

ش های تبیین رابطه و تاثیرات متقابل فرهنگ و محیط بر یکدیگر نیازمند توجه به دو قلمرو است. اول تاثیر فرهنگ و ارز

منبعث آن بر شکل گیری محیط مصنوع )معماری و شهر( است. تاثیر فرهنگ و ذهنیت انسان و جامعه بر شکل گیری محیط 

که به هر حال کم و بیش مورد اذعان جملگی کسانی که به نحوی با مسائل مربوط به رابطه ی انسان و محیط مصنوع روبه رو 

 نداشته و اختالفات در میزان شدت و ضعف تاثیر آن هاست.  هستند، است. این موضوع تقریبا هیچ منکری

موضوع دوم که از گذشته مطرح بوده و امروزه به صورت جدی تر و با تمرکز و توجه به جزئیات بیشتری مورد توجه 

 [2]متفکرین قرار گرفته، موضوع تاثیر محیط بر انسان و از جمله بر فرهنگ و رفتارهای او می باشد. 

ژگی های بارز محیط، اطالعاتی است که به طرق مختلف به انسان منتقل می نماید، این اطالعات هر سه قلمرو یکی از وی

 [2]انسان از جمله معنوی، نفسانی و فیزیولوژیکی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

بیننده متبادر می  چنان چه گفته شد عامل اصلی در یادگیری و انتقال فرهنگ نمادها هستند، که معناهایی را به ذهن

کنند. این معنا پس از اثر گذاری بر ذهن انسان رفتار او را تحت الشعاع قرار داده و منجر به انتقال، تغییر و یا حتی شکل گیری 

 [7]فرهنگی جدید در او می گردد. 

می شود و نهایتًا تحوالت معنایی که از تماس با محیط و با قرار گرفتن انسان در فضایی به او القاء و به ذهن او متبادر 

فرهنگی و رفتاری ناشی از تأثیرات محیطی، موضوعاتی هستند که نه تنها از طریق استدالل منطقی تأیید می شوند، بلکه این 

فرآیند با روش های تجربی نیز به اثبات رسیده است. گفتنی است که تأثیرات محیط اگرچه اصول بنیادین طبیعت انسان را 

و اراده دگرگون نمی سازد ولی آداب و رسوم و قوانینی را به وجود می آورد که می تواند شئون حیات مردم را مانند اندیشه 

 [12]رنگ آمیزی و توجیه نماید. 
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بارزترین وجه تأثیرگذاری محیط بر انسان ها کیفیت فضاست؛ که در بعد مادی شامل مواردی از قبیل نمادها، نشانه ها، 

عملکردها می گردد. در بعد معنوی نیز موضوعاتی چون هویت، احساس تشخص، احساس تعلق، احساس تناسبات، صدا، نور و 

 [2]امنیت و احساس حقارت را در بر می گیرد. 

البته باید ذکر کرد که محیط پیرامون انسان فقط شامل محیط مصنوع نمی گردد، بلکه شرایط محیط طبیعی و شرایط 

روند زندگی بشر و تحوالت فرهنگی و اخالقی و رفتاری و بالنتیجه باورها و ذهنیات وی مؤثر  محیط ساخته شده به طور توأم در

 [13]است. 

با توجه به آن چه گذشت، در باب معماری به عنوان مهم ترین مظهر مادی فرهنگ و به عنوان اصلی ترین بخش انسان 

ند که حتی در ساخت یک بنا فرهنگ و باورها و خواسته ساخت محیط و به عنوان یک باور تا حدی که انسان را متقاعد می ک

های خود را بر مشکالت اجرایی و اقتصادی برتری دهد، نیز می توان درباره رابطه میان فرهنگ، رفتار، محیط و تاریخ ذهنیت 

 سخن به میان آورد. 

 

ه بانیان و صاحبان و چه کاربران و مردم عادی، چه در مقام حامالن و واجدان ذوق رایج، چه در مقام عامالن معماری، چ

بهره برداران، در معماری روزگار خود دخیل بوده اند. دخالت مردم عادی در معماری، مانند هر نوع دخالت انسان در هر امر 

 دیگری، از ذهنیت و طرز نگرش او برخاسته است. طرز تفکر و نگرش و آرزوها و بیم ها و امیدهای مردم نیرویی نهانی است که

در پشت صحنه ی زندگی، نوع و کیفیت تصرف انسان ها در طبیعت برای ایجاد مکان زندگی، یعنی نوع و کیفیت معماری، را 

از آغاز  -تعبیر کردیم، از مهم ترین نیروهای موجد معماری  "ذهنیت"معین می کند. این طرز فکر یا نگرش عامه، که از آن به 

 [5]است.  –ه معماری تا برپایی آن و بهره برداری از آن تا پایان، از نیت و اراده ی معطوف ب
چنان چه معماری را ساخت و سازی بر اساس قالب های ذهنی عوام بنامیم متوجه می شویم که شکل و نظام سازماندهی 

وان گفت شهر و معماری هر منطقه متأثر از محیط فرهنگی است که در نتیجه رفتار اعضای آن شکل گرفته است. در واقع می ت

 [4]اساساً شناخت بنا از طریق شناخت الیه های مختلف تأثیرات فرهنگی امکان پذیر است. 

معماری نیز چون لباس و سایر وسایل انسانی وسیله ای است برای تطابق با محیط بدون تغییر ساختار بدن انسان، و آن 

 [4]وست. چه این تطابق را ممکن می سازد فرهنگ و یا به عبارتی نظام ذهنی ا

همان گونه که گفته شد در شکل گیری محیط و ترسیم الگویی برای معماری دو دسته از عوامل دخیل هستند عوامل 

تغییر دهنده و یا همان محیطی شامل اقلیم، پستی و بلندی، شیب و... و دسته دوم شامل امنیت، ساختار خانواده و قوم، 

ان عوامل تعیین کننده و یا به عبارتی همان عوامل فرهنگی و اجتماعی می ساختار اجتماعی، شیوه معیشت و دین تحت عنو

باشد. عوامل فرهنگی و اجتماعی به عنوان تعیین کننده ترین جزء که دربر دارنده باورها، رسوم، اعتقادات و ذهنیات یک جامعه 

( و به کمک نمادها و 1قال فرهنگ )شکلدر زمان و مکانی خاص است بر محیط مصنوع تأثیر می گذارد این تأثیر از طریق انت

نشانه ها به زمانی دیگر منتقل می گردد و به این ترتیب تبدیل به ذهنیت گذشته فرد و جامعه شده و فرهنگ و رفتار جامعه 

مقصد را تحت الشعاع قرار می دهد. به عبارت ساده تر، بر اساس این مدل ادراک معنی و مفهوم آن چه احساس و ادراک می 

 د پیش از آن در عرف فرهنگی و اجتماعی هر محیط آموخته شده است.شو
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 ، مأخذ: نگارندگانذهنیت تاریخ رویکرد با رفتار بر تأثیرگذاری و فرهنگ انتقال مدل. 1 شکل

 

 نتیجه گیری -7
اندیشه ها و چنان چه از مقاله برآمد معماری فقط خود اثر معماری نیست، بلکه شناخت کامل آن مستلزم پی بردن به 

باورها، پسند و ذوق فردی و جمعی و... است و پی بردن به این موارد نیازمند توجه به تاریخ ذهنیت بنا است. تاریخ ذهنیت به 

عنوان زیر مجموعه ای از تاریخ فرهنگی، حاصل توجه به پندارهای عامه به جای کردارهای اعیان است، به عبارت بهتر در 

رهای عامه قرار می گیرد، رفتارهایی که برخاسته از ذهنیت آن ها است. رابطه ی میان فرهنگ و محیط ارتباط مستقیم با رفتا

از دو جنبه تبیین شد: تأثیر فرهنگ بر محیط و بالعکس و در این تأثیرگذاری دو دسته عوامل تغییردهنده و تعیین کننده 

نیت استفاده کنندگان از فضای معماری در تقابل و ارتباط با معرفی گردید. بعد از تحلیل مدل ارائه شده مشخص گردید که ذه

ذهنیت و جهان بینی سازنده یا سازندگان فضا قرار گرفته، ادراکی از محیط صورت می گیرد که مبنا و پایه ی رفتار انسان در 

گذشته بنا را در رفتار فضا است و این رفتار بر فرهنگ تأثیرگذار می گردد. امید است مقاله حاضر اهمیت و ارزش فرهنگ 

استفاده کنندگان روشن سازد تا کمتر با رفتارهای ضد فرهنگی و غرب زدگی که امروزه به معماری فرهنگ ایرانی نیز کشیده 

 شده، مواجه شویم.
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