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   چکیده

قرارگـاه  محـیط هـاي انسـانی و     فرهنگ در شکل دادن بـه  تعیین کنندهمهم و نقش بر آن است تا بهپژوهش حاضر 

  محـیط طبیعـی  مرتبط با  فرهنگی  الیه هاي لزوم توجه بهبرمفاهیم د تا با مرور برخی سعی دارو  بپردازد هاي زیستی

زیسـتی  فضـاهاي   فرهنگـی مـرتبط بـا     ارزش هـاي  ژه بـه هـدف اصـلی پـژوهش بینشـی ویـ      .کیـد ورزد ات و مصنوع

 بـیش را  اآن ه ،فرهنگی متغیرهاي و ارزش ها با آگاهی الزم از که طراحان محیطیاکولوژیکی و مصنوع می باشد 

با بررسی اغلب پژوهش هاي موردي صورت گرفته وتعـدد مفـاهیم    .قرار دهندنظر  در طراحی محیط مداز گذشته 

وضـوح   بـه  ایـن پـژوهش   ،زیستیقرارگاه هاي مفاهیم مرتبط با تنوع بکارگیري و  محیط مطرح در مورد فرهنگ و

بـا اسـتناد بـه    و توصیفی بوده  ،رویکرد تحلیلی با کیفی روش تحقیق .کمک می نمایددر این حوزه  بیشتر، بخشیدن

مـورد   اي مختلـف هـ از دیدگاه برخی از انواع محیطها   با مرتبط یفرهنگ و ارزشهاي مفاهیم ،اسناد مرتبط با تحقیق

نتـایج پـژوهش بیـانگر آن     .قرار گرفته استبررسی  مورد آنها متقابل ثیر پذیريو تا گذاريثیرچگونگی تا و تحلیل

و قرارگاه زیستی به شمار می آید  محیطنگ به عنوان یک ساختار نظري از عوامل اساسی شکل دهی فره است که

و سـاخته  اجتمـاعی، رفتـاري    محیط از جنبه هاي طبیعـی، انسـانی،   حاکم بر متغیرهاي به عنوان فرهنگی ارزشهاي و

   .می باشند را دارا کننده اينقش تعیین  ،شده

  

  .قرارگاه زیستی، ، محیطارزش هاي فرهنگیگ، فرهنانسان،  :هاي کلیدي واژه

  

                                                          
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین،گروه معماري، قزوین، ایران استادیار - 1

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین،گروه معماري، قزوین، ایران -  2

  شد دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین،گروه معماري، قزوین، ایراندانشجوي کارشناسی ار - 3

تحت راهنمایی آقاي دکتر مصطفی  "باغ موزه فرهنگ و هنر"با عنوان   دوم نویسنده این مقاله در راستاي پایان نامه کارشناسی ارشد معماري

.قزوین تدوین گردیده است نورالدین و راهنمایی خانم دکتر فریبا البرزي در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
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مقدمه 

اساسی با توجه به  سامان بخشی به فضاي زیست انسان و پاسخگویی به نیازهايمعماري ترین اهداف  از مهم 

عوامل فرهنگی نقـش بسـیار ارزشـمندي را در شـکل گیـري       .ش می باشدا هاي فرهنگی و هویتیارزشها و الیه 

، سـازمان و نظـم فضـایی    مسکن شکل ،مسکن، پدیده اي فرهنگی استساختن . ا می نمایندفضاهاي مسکونی ایف

کـه بهتـرین   محیطـی اسـت   هدف اصلی مسکن ایجـاد   .بع محیط فرهنگی است که مسکن به آن تعلق دارداآن، ت

ایجـاد  یک واحـد اجتمـاعی فضـایی     به طوري که دارا باشد هماهنگی و انطباق را با شیوه زندگی اجتماع انسانی

معمـاري بـه مثابـه     شکل می گیـرد و  ارزشهاي فرهنگیبستر زندگی اجتماعی بر پایه  .)82: 1388 ،راپاپورت( شود

 ارزشـهاي معنـایی اش بـدون شـناخت بسـتر     شـناخت   کـه   متاثر از محیط فرهنگی حاکم بر آن است، یک پدیده

راي تقاضـاي معنـا پاسـخی    داشت بـ  ظردر ن ماري مدرن به مثابه طراحی زندگی،مع .فرهنگی آن محقق نمی شود

جهان نداشت وکما بیش دوبـاره   -فهم مناسبی از زیستو دلیلش این بود که  مواجه شدشکست  با اما ،ارائه دهد

دستیابی که  وران مدرن جامعه عمومی بر آن شدپس از د .)116: 1382، شولتز -نوربرگ( کمیت بازگشتبه سوي 

 و می بایسـت بـه حـاالت فـردي و گروهـی توجـه شـود        است ی غیر ممکنبه الگویی از طراحی به صورت جهان

)Robbins, گونـه نیـز مـی    ه که هستی در جهان عالوه بر کجا شامل یـک چـ   به یاد داشتمی توان ”  .)175 :1984

بـر آن   هر جامعه اي با هر سیستمی که اداره شود و هر نوع ایـدئولوژي کـه  ” .)20: 1387شولتز،  -نوربرگ( “دگرد

وظیفه اصلی فرهنـگ نمـایش ایـن ایـده هـاي ذهنـی        .رمانهاي خاص خود می باشدم باشد داراي اهداف وآحاک

بـراي درك رابطـه    .اساسی به عهده دارد یه معماري نقشیند این استحالآدر فر اشکال عینی،سیله نمود است به و

 .نظـر داشـت   ،کلی نسـبت بـه طبیعـت   ط و یا به طور دیدگاه انسان در مورد محی به ساختمان با محیط ابتدا بایستی

ط بسیار نزدیک با طـرز تفکـر انسـان در    نوع این دست اندازي ارتبا .دست اندازي به طبیعت است ،اساس ساختن

هـم زمـان    سـاده و  به سهولت می تـوان دریافـت مسـکن پدیـده اي     .)146و 53 :1388، گروتر( “دارد مورد طبیعت

 نقـش تعیـین کننـده و    ونمود  اجتماعی آن نیز توجهبه ابعاد فرهنگی و  دبای که عالوه بر بعد فیزیکی پیچیده است

     .ارج نهاد را هاي انسانیدر شکل گیري محیط ثر ارزشهاي فرهنگیوم

بـه   طبیعـت،  .دو مفهومی متفاوت هستندهر  .واقعیتی مادي و ساختی فرهنگی است، ساحتدو  داراي طبیعت      

گیـري  طبیعت قابـل انـدازه   در دیدگاهی دیگر  .استثر از آن امت انساناست و ان انسپیرامون  قعیتی مادي،مثابه وا

با همـه خـواص    ،شامل محیط طبیعی و محیط ساخته ،مادي انسان پیرامون .محیط تعبیر می شود است که از آن به

 ندي می تواندر یک دسته ب ).23:  1391، پوردیهیمی( اند تاملطبیعت قابل  فرهنگی جنبه هاي. می باشد ی آنکم

 پـژوهش  .تقسیم نمـود طبیعی، انسانی، اجتماعی، رفتاري  و ساخته شده،  هاي به محیط را محیطنمود فرهنگ در 

  قرار گاه زیستی محیط و نمود ارزشهاي آن در و ا در باره فرهنگبررسی برخی دیدگاه ههبر آن است تا ب حاضر
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بستر مناسـب طبقـه   داده هاي پژوهش در ، با پژوهش مرتبط مراجع و منابع به استنادبراي تحقق این امر با  .بپردازد

.شودمی  استنتاجبندي و نتیجه گیري 

  

  فرهنگ و ابعاد آن ،انسان

شکل گیري محـیط بـه    در گذارثیرادر پیوند با جنبه هاي فرهنگی از عوامل مهم و ت انسانامروزه جهان بینی 

 انسـان  .سان را در پـی دارد نادراك محیطی ا ،رزش هاي فرهنگیا انسان با منشاتعامالت اجتماعی . شمار می آید

شناسی انسانیک دایره المعارف در  .فرهنگی انبوهی از حوزه هاي خاص را شامل می شود -اجتماعی شناسی
4

، 

 هـایی  قسمت  بشریت.  بشریت، فرهنگ و زندگی اجتماعی :شده است تقسیم ذیل اصلی هاي به بخشاین رشته 

 مـردم شناسـی بـومی   ، )و فرهنـگ مصـالح   هـا ابزار( تان شناسـی باسـ  مردم شناسی زبانی، ،ن شناسیکهن انسا :نظیر

زندگی انسانی یـک زنـدگی فرهنگـی     .)35: الف 1391 ، راپاپورت( شامل می شود را ت شناسیجمعی و )معیشت(

رهنگ را شامل هـر  می توان ف. است که با عالم ارزش ها چنان پیوند خورده است که از یکدیگر جدایی ناپذیرند

یـک   و یک مفهـوم فرهنگ،  . )5: 1390پوردیهیمی، ( آنچه خصوصیات ویژه اي به انسانها می دهد در نظر گرفت

یلـور ابتـدا ت له را ااین مسـ  .اعتقاد دارند و انجام می دهندمردم  که هااز پدیده عنوانی براي بسیاري  .ساختار است
5
 

 قـانون،  هنـر،  عقایـد،  یک کل پیچیده است که شامل دانـش، ”فرهنگ  تیلور این بود که پایهتعریف  .نمودمطرح 

که توسط فرد به مثابه عضوي از جامعه بدسـت مـی    آداب و سنن و هر قابلیت و عادات دیگري استاخالقیات، 

ش هـایی  فرهنگ به مثابه رو تعریف، به عنوان نمونه در یک. تعاریف زیادي ارائه گردیده است پساز آن  “.دیآ

تـا زنـدگی را از    استفاده از منابع و نگرش هاي اصلی که انسان را قادر مـی سـازد   ،گاري هاي اکولوژیکیاز ساز

از یـک   .)116و  115 :الـف  1391، راپـاپورت (د ابـراز مـی شـود    اکوسیستم هاي گونـاگون بسـاز  بکارگیري طریق 

، در هـر  ر فضـاي معمـاري  ا را دیژگی هاي کیفی و کمی زنـدگی اجتمـاعی انسـان هـ    ، ودیدگاه پنج عامل اصلی

ارزش ها، سنت هـا، اندیشـه هـا، مفهـوم هـا و بسـترهاي       : تعریف می کنند که عبارتند ازحیات نسل ها  مقطعی از

 ضمنی، مورد پذیرش قـرار مـی گیرنـد و بـه مثابـه امـري جـاري در        یارزش ها در نزد انسان ها به توافق .فرهنگی

 .مکانی خاصی به میان می آید -جمعی همیشه در محدوده زمانیپنداشت هاي  رفتارها و مکانی مرجح در گستره

خـود دریابنـد و از آن    خویشـتن  هاي پراکنـده و مـنظم از  ه تفاهم ها، همدلی ها و بهره وري آنچه انسان ها بر پای

شـناخت بسـتر فرهنگـی فـردي از جامعـه بـدون       . براي زیستن بهره گیرند بسترهاي فرهنگی آنان دانسته می شـود 

مـی تـوان   . )347و345: 1381فالمکـی،  ( گستره فرهنگی زندگی جمعـی و ریشـه اي آن تحقـق نمـی یابـد     شناخت 

                                                          
.1994درسال .  4

، این مساله را در یک مضمون انسان شناسانه مطرح کرد، وي گاهی به عنوان اولین انسان 1871پژوهشگر انگلیسی در سال  )E.B.Tylor(تیلور. 4

   .شناس شناخته می شود
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ست تا انسـان  هنجارها و الگوهازندگی از طریق  و سبک فراهم نمودن بستري براي طرح دریافت هدف فرهنگ،

هنگـی بـر شـیوه    انسـان شناسـی فر   .خود را شکل دهـد  قرارگاه زیستیبا سازگاري و کاربست الگوهاي فرهنگی 

می توان فرهنگ و ماهیت ) 1(نموداردر  .کید می ورزدتاژیکی لونقش نمادین فرهنگی و اکو ،زندگی اجتماعات

  .دمشاهده نموآنرا  ارزشی

                                                                                                                                                                                         

  اجتماعی محیط و فرهنگ  

نظم  .نظم معینی ایجاد شودند و همواره سعی بر آن است که انسان و محیط سمت و سو یاب از آغاز تولد،      

فرهنگ نامیده که  است كرمشت نظم  پدید آورنده ،و این الگوهاي مشترك ی استمشترکداراي الگوهاي معین 

ي نمادین بنابراین به وجود نظام هاآید  پایه اطالعات و تحصیالت بدست می رتوسعه فرهنگ ب .شودمی 

معناست که فرد می داند چگونه این نمادهاي مشترك را به کار  بدانمشارکت در فرهنگ  .مشترکی وابسته است

محیط زندگی انسان ” .)45: 1382، شولتز - نوربرگ( شخصیت فردي را با دنیا سامان می دهد فرهنگ، .گیرد

: 1388 ،لنگ( “گی جریان داردندر عین حال زندگی انسان در محیطی فره .ویژگی هاي زنده یا اجتماعی دارد

 ارزش هاي و آن استارزشهاي فرهنگی حاکم بر متغیرها و  تابع محیط اجتماعیارزشهاي  توان گفت می .)88

معناي زندگی انسان در محیط ارزش ها  این .محیط زندگی انسان است دهی شکل مشترك فرهنگی اساس

  .می دهدحیاتی به محیط زندگی انسان جریانی  اجتماعی به شمار می آید و

  

   و انسانی محیط طبیعی درفرهنگ  نمود

نت بیانگر انسان مکان خود را از طریق نوعی اعتقاد از همدلی با انسان هاي دیگر بر می گزیند و سکو       

به  )محیطی( طراحی .)17: 1387شولتز،  - نوربرگ( برقراري نوعی پیوند بین انسان و محیط پیرامونش می باشد

 - بنابراین یک مساله .عنوان رابطه اي است که با فراهم نمودن محیطهایی براي انسان ها در نظر گرفته می شود

,Rapoport( محیطی است روابط -حل فعالیتی که باید بر اساس تفاهم بشري باشد مفاهیم متفاوتی از ).249 :1983

گفرهن  جهان بینی

ایده آل ها 

  تصورات

  معانی

  ...و

  

  هنجارها

  استانداردها

  قوانین

  انتظارات

   ...و

سبک زندگیلیتسیستم هاي فعا

ش هاارز

: ماخذ[فرهنگ در گستره ارزش ها و معانی  -)1(نمودار

]140: الف 1391راپاپورت، 
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 از ارتباطات بین اشیا و اشیا، اشیابه عنوان یک سري  ،محیط ممکن است .برداشت می شود» محیط«اصطالح 

چرا که محیط  واجد الگو و ساختار هستند .هستند این ها ارتباطاتی منظم ،دیده شود انسانها با یکدیگرو  انسانو

هر دو فی از رفتارها و باورها نمی باشد و حتی فرهنگ نشانه اي تصاد ،نیست پیرامون و انساني تصادفی از انشانه 

اي از الگوها فرهنگ مجموعه . )203و  202: ب1391، راپاپورت( زندگی مردم و نظام زندگی آنهاست ؛مورد

طبیعت نیز  .اي اجتماعی استه مشترك زیستن گروه) آشکار و ضمنیمادي و معنوي، ( وباورها و ارزش هاي

 ثیرات فرهنگ بر آن بکر نیستتاویژه انسان است والبته به سبب بستر مشترك زیستن همه مخلوقات ب

همانند فرهنگ داراي الگویی  محیط به عنوان بستر ارتباطات می توان به سهولت دریافت .)20: 1391، پوردیهیمی(

با  ی سازندهتعامل که است متغیرهاي فرهنگی وشترك انسان و محیط طبیعی نیز به مثابه بستر م استمنظم 

  .دارد را در پی سازگاري هاي اکولوژیکی

محیط و . از سوي دیگر آن را مدوالر می سازندارتباطات را منعکس می کنند و  ازیک سومحیط ها          

ثیر متفاوتی اهت گیري تعامالت تو جتراکم، تنوع، میزان  ،هنگی هستند و ماهیتفر هايمتغیر هر دو،  ،ارتباطات

محیط  - این است که در سطح اکولوژیکی برعالقه ویژه  .)206: ب1391، راپاپورت( در نظام متناسب با آن دارد

ل محتواي زمینی، جاندار، محیط هاي اطراف انسان شام .را احاطه می کند انسان واقعیتیچه  -رفتار روزمره انسان

پس منظر بخشی از محیط  محیط در برگیرنده تمامی واقعیت هاست .)85: 1388، لنگ( و فرهنگی استاجتماعی 

منظر  .داشتو تعامل  شددر لحظه حاضر با آن درگیر  و می تواناست دان کنش هاي حاضر انسان است که می

مل این همزیستی را تعا، با طبیعت و موجودات دیگر ،)در اجتماع( مکانی است براي همزیستی انسان ها با هم

نگاهی جامع به منظر هیچ یک از فرهنگ یا طبیعت را در تقدم بر دیگري قرار  .فرهنگ و طبیعت شکل می دهد

انسان با  ،)ادراك( تصورات ذهنی و تجربه زیستهاز طریق سه گانه در هم تنیده ادراکات حسی و  .نمی دهد

ی از زیستن را فرا می گیرد و در عین حال و الگوها و شیوه های تعامل می کند به عنوان موجودیتی فضایی، ،منظر

منظر و محیط طبیعی  می توان گفت .)21و20: 1391، پوردیهیمی( آوردهایی براي زیست در منظر پدید می  شیوه

منظرها موجودیتی هستند که کنش ها و ارزش  .هستند اجتماعی براي همزیستی انسان ها –بسترهاي فرهنگی 

بیان منظرها به نوعی  .یابند بازنمود می درآنهامتغیر هاي فرهنگی  و ش می دهندهاي فرهنگی معنا دار را گستر

  .  می شوندهاي فرهنگی در آن متجلی ت و تجربه زیستی هستند و بازنمودباره سکوننده ایده هاي انسانی درکن

رفتارهاي  ،ل هاو بر ایده آ شودد مربوط می کننانتخاب می  انسان ها که نیادگی به نحوه زندگنروش ز       

انتخاب محیط هاي   انسان به طرحواره هاي ذهنی، جنبه هاي ذهنی .روزمره زندگی و نظایر آن استوار است

این جنبه از نسلی به نسلی دیگر از طریق رگاه هاي رفتاري مربوط می گردد، که زندگی و نحوه استفاده از قرا

بازنمود می توان به نوعی ) 4و  3 ،2 ،1(ویر ادر تص .)5: 1390، پوردیهیمی( یابدمی تبادالت فرهنگی انتقال 

  .مشاهده نمودرا محیط  فرهنگی در
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  زیستی ي ورفتار محیط در فرهنگ

در دنیاي امروزي اغلب پژوهشگران محیطی بر این عقیده اند که اغلب رفتارهاي اجتماعی انسان حاصل         

رفتار انسان در عوامل محیطی،  فرهنگی و نیز اکولوژیکی می باشد و می بایست به جنبه هاي روانی کنش متقابل 

و  124، 75، 70، 69، 68: 1380ضیائیان، : ماخذ[ . اجتماعینگی در محیط طبیعی و بازنمودهاي فره -) 4و  3 ،2 ،1(تصویر

125.[  
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رزشی حاکم است تاثیر گذارده و فرهنگ بر معماري که نمودار سیستم ا .قرار گاه زیستی اش توجه خاص نمود

ادراك انسان از محیطی که پیرامون خودش . به گونه اي غیرمستقیم از پایه هاي اصلی زندگانی روانی انسانهاست

 است و نیازمند دانشی بر اساس تحقیقات) محیطی( طراحی .)56  :1388، گروتر( ساخته است تابع فرهنگ اوست

ویژگی هاي وابسته به روانشناسی و  اجتماعی، -عامل دارند، از جمله زیستاینکه چطور انسان ها و محیط ها ت

، اثرات محیط بر روي انسان ها و مکانیزم هاي  )موقعیت ها(که باید شکل انواعی از محیط ها  انسانها فرهنگی

,Rapoport( وابستگی انسانها و محیط ها بوجود آیند ثیر ای تاز دیدگاه روانشناسی محیط، بررس ).1983:250

که انسان و رفتار  ؛طبیعی محیط: شرایط محیطی بر رفتار و داده هاي محیطی را می توان درسه نوع تفکیک  نمود

که موضوع آن روانشناسی  ؛محیط اجتماعی ،وي را تحت تاثیر قرار می دهد و بوسیله انسان دگرگون می شود

هلپاخ (ودبه وسیله انسان ایجاد می شکه ؛محیط فرهنگیو اجتماعی است 
6

فرهنگ  .)6: 1380، مرتضويبه نقل از 

 .به دنبال آن قرار می گیرندو شخصیتی  سلسله مراتب کنترل قرار دارد و نظام گروه هاي اجتماعی يدر باال

رین کنترل و شیوه هاي بیانگر شخصیت گروهی از مردم، بیشت انماده ها،ارزش  باورها، یا نظام مشترك فرهنگ

نظریه تعامل .)112: 1388 ،لنگ( دارندانسان  رفتار را بر
7

یند وقوع آدر توجه به انسان و محیط است و در آن فر 

فرد و محیط همواره در حال تعامل هستند و براي  بنابراین .اي یک بعدي در نظر گرفته می شود رفتار پدیده

تبادل نظریهدر .محیط و فرد و نیز تعامل این دو مد نظر قرار گیرد می بایستدرك رفتار 
8

مجموعه فرد و محیط  

آلتمن( ه صورت مجزا غیرقابل تعریف هستندآورند و باي واحد را به وجود می 
9

: 1380، مرتضويبه نقل از  

ارزشهاي  و ناپذیرندیکدیگر جدایی با  لدر تعام و قرارگاه زیستی اشانسان  گفتمی توان به سهولت  .)16و15

 مختلف محصول تغییر محیطی رفتارهاي .ن بیشترین کنترل را داراستفرهنگی حاکم براین تعامل بر رفتار انسا

هال  .هستندفرهنگی  ارزش هاي
10

میان فرهنگی در استفاده از فضا  هاي وتابه تف یشهادر جنبه اي از پژوهش 

هاي فرهنگی و قومی گوناگون در استفاده آنها از فضا  که آداب و رسوم گروه معتقد استوي  .می پردازد

در تمام فرهنگ هاي  .ثر استادر روانشناسی محیط مقوله خلوت از ارزش هاي فرهنگی مت .می یابدبازتاب 

آنچه در بین این فرهنگ ها متفاوت  .وکارهاي رفتاري خاصی براي تعامل اجتماعی افراد وجود دارد بشري ساز

 از جنبه روانشناسی محیط  دریافتمی توان  .)15و75 :1389 ،آلتمن( است شیوه نظارت بر تعامل اجتماعی است

تفاوت هاي میان ارزشهاي فرهنگی بین جوامع در نحوه استفاده از فضا انعکاس می یابد و تعامالت اجتماعی 

ارزشهاي فرهنگی از جهتی  بین تفاوت .یابدکل می شتنوع فرهنگی و گروهی متفاوت را بوجود آورده و 

                                                          
).آلمانی(از بنیانگذاران روانشناسی محیط )  W.Hellpach) هلپاخ  .5

.Interactionism theory.6  

Transactionism theory..7  

I.Altman..9 

.E.Hall.9  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

  

)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

8

در اي مختلف رفتاري وکاره د آمدن سازوجب بوجدر فضا و از جهتی  مومتنوع موجب رفتارهاي محیطی 

  .بازنمود می یابندفرهنگی  عوامل محیطی و انسان و )7و 6،  5( ویرادرتص .می گرددمحیط 

  

  ].44و  21، 15، 14: 1384صادقی فسایی، : ماخذ[.  انسان وعوامل محیطی و فرهنگی -)7و  6،  5(تصویر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

  

)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

9

ساخته شدهمحیط  و فرهنگ
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با بررسی فرهنگ جوامع، می توان زیر بناي فرهنگی آن ها را تحلیل نمود و با بررسی الگوهاي رفتاري با لحاظ  
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اجتماعی بودن  :چون زندگی اجتماعی بخشهاي متعددي. جنبه هاي فرهنگی به ارزیابی محیط پرداخت کردن

 .)35 : الف1391،راپاپورت( را داراست فرهنگ آموزيو پذیريها، جامعه  خویشاوندي، قوانین، بین انسان ها

ر محیط هاي مختلف براي همسازي با محیط به روش هاي خاصی که انسان براي استفاده از سیستم هاي طبیعی د

هایی که محیط و انسان را به هم  ماز مکانیسبسیاري . )6: 1390پوردیهیمی، ( زیستن کشف نموده توجه دارد

غییر می کنند که این تغییر پذیري براي فرهنگ ت یا با با فرهنگ در ارتباط اند مرتبط می کنند فرهنگی هستند و

ارتباط انسان با محیط از طریق ساز وکار ادراك  .)63: الف 1391رت، راپاپو( مکانیسم هاي مختلف تفاوت دارد

به موجب تفاوت هاي فرهنگی  ،ي ساخته شده و ادراك افراد از آنصورت می پذیرد و از سویی معانی محیط ها

را  محیط هاي موفق آنهایی هستند که بطور موفقیت آمیز تفاوت ها .)6: 1390پوردیهیمی، ( می تواند متفاوت باشد

 نت وراي رفتار بیش از مکانی براي سکومحیط ساخته شده ب .با اشارات روشن و استفاده مداوم کاهش می دهند

می را هدایت انسان هستند و  و پیش بینی کننده نیزتجویزکننده  ،یاد آوري یا تسهیالت می باشد که عالوه بر

توان به سهولت گفت محیط هاي ساخته شده  می .) 90و 89: ب1391راپاپورت،( دکه با چه روشی عمل کن ندکن

کار ادراکی حاصل از جنبه هاي فرهنگی و و تند که ارتباطات متداول بین سازبه صورت واقعیات مکانی هس

توجه به مباحث مطروحه در محیطهاي  با . و به عنوان قرارگاه زیستی می باشند گذاشتهمحیطی را به نمایش 

و  ابعاد و تاثیرات متقابل و متناسب فرهنگ، محیط) 2(نمودار در و ساخته شده، يطبیعی، انسانی، اجتماعی، رفتار

  .]نگارندگان: ماخذ[. تاثیرات متقابل فرهنگ، محیط و قرارگاه زیستی -)2(نمودار

  : فرهنگ

ها          ارزش نظام مشترك -

  باورها و الگوها -

  جهان بینی -

  هنجارها -

  ...و

  : قرارگاه زیستی

محیط طبیعی (اکولوژي -

  )و انسانی

  محیط طبیعی و مصنوع -

  کنش متقابل -

...و 

  :الگوهاي رفتاري

  ساز و کارهاي فرهنگی  -

  ارزشهاي مشترك -

...و 

ی
نگ

ه
فر

ي 
ها

ش 
رز

ا   فرهنگی هايمتغیر:  محیط وارتباطات

  : زندگی اجتماعی

  جامعه     -اجتماعی بودن بین انسان ها        -

                         خویشاوندي  -قوانین                                   -

  ...فرهنگ آموزي و    -بایدها و نبایدها                      -

  

ط
حی

م
ن

سا
ان
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  .استآمده  قرار گاه زیستی

هـا و ارزشـها   نظر داشت که با کاربست این متغیرمی توان محیط و ارتباطات را به عنوان متغیر هاي فرهنگی در    

 اکولـوژیکی، رفتـاري و   نظام هـاي مشـترك  انسان و به الگویی مشترك  به عنوان نقش تعیین کننده ارتباطی بین 

فرهنـگ،  در ارتباط پیوسته با نظام مشترك الگوها و یا همـان  مصنوع  چه طبیعی و چهمحیط . زیستی دست یافت

نـوع رویکردهـا و متغیرهـاي مـرتبط بـا      . و کارهاي فرهنگی و در نتیجه الگوهاي رفتاري را بوجود می آورد ساز

 )1(در جـدول   .دمی گـرد   و متنوع زیستی متعدد هاي هپدید آمدن محیط ها و قرارگاارزشهاي فرهنگی موجب 

  . در آنها آمده است دسته بندي برخی از انواع محیط ها و نمود فرهنگ تحلیلی از

  

  .]نگارندگان :ماخذ[. در آنها نمود فرهنگها و دسته بندي برخی از انواع محیط  -)1(جدول 

  

ف
دی

ر
  

نتایج حوزه هاي علمی  نگرش به فرهنگ  نگیرویکردهاي فره  محیط

  

  اکولوژیکی  محیط طبیعی  1

  

   زیست وار کالن نگر و

 منظر طبیعیهمزیستی انسان و (

  )مشترك ارزشها در بستر نظام

  معماري، منظر

  

   پویا جزیی نگر و   ادراکی  محیط انسانی  2

سلسله مراتب زندگی اجتماعی (

)و ارزش ها ل هاآایده منطبق برو

  

ــ ــی معمــ اري، روانشناســ

   شناسی محیطی و انسان

  اجتماعی و تعامل گرا  محیط اجتماعی  3

  

  کالن نگر و جامع

اجتماع پذیري و تعامالت (

)جمعی

  

معماري، جامعه شناسـی و  

  شناسی انسان

  محیطی  ارزش هاي  محیط رفتاري  4

  الگوهاي رفتاري

  ارزشهاي میان فرهنگی

  نظریه تعامل 

  

   پویا جزیی نگر و

با  رابطه درن رفتار انسان تبیی(

ارزش هاي هنجاري و خواسته 

   )هاي مشترك

ــی   ــاري، روانشناســ معمــ

  محیطی و علوم رفتاري

داده هاي تعامل گرا و   محیط ساخته شده  5

  محیطی

قابلیت ( کالن نگر و سیستماتیک

نظام تعامالت اجتماعی وتامین 

با ارتباطات بین داده هاي  مند

ــی  ــاري، روانشناســ  معمــ

  محیطی و علوم رفتاري
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  )محیطی

  

   گیري نتیجه

ابعاد مختلف داراي معانی متعددي  از  مفهوم فرهنگ که نتیجه حاصل از مباحث مطروحه بیانگر آن است       

   .رون براي قرارگاه زیستی و انسانی فراهم می آوردینظمی مشترك در درون و ب ،است که می توان دریافت

 ، محیط به عنوان متغیري فرهنگی .شترك فرهنگی پایه محیط زندگی انسان استشهاي متوان گفت ارزمی         

 ،وکنش هاي متقابل انسانی )طبیعی و مصنوع( ادراك انسان از محیط .قرارگاه زیستی انسان را شکل می دهد

  .دنمحسوب می شو نیز نوعی متغیر فرهنگی به ارتباطات را بوجود می آورند که

 ،تماعی بر آمده از اجتماعمحیط اجشکل گیري  با عمیقی ارتباطفرهنگی  ارزش هاي توان دریافتمی        

درونی و متناسب با آن داراي محتوایی  یداراي نظم نگاهاز یک بطوري که ند دارانسانها و تعامالت اجتماعی 

نیز بستر طبیعت است و  الگوهایی براي زیستن مشترك گروه هاي انسانی فرهنگ به عنوان .فرهنگی می باشد

محیط طبیعی و انسانی با ارتباطی اکولوژیکی بستر مناسب ادراکات و تجربه  .ستهاانسانمشترك زیستن همه 

   .زیستی انسان هستند

، تعامل و ط با مطرح شدن برخی نظریات تبادلدر محیط رفتاري از جنبه روانشناسی محیمی توان دریافت       

به می توان  .محیط اهمیت می یابد باارزشهاي فرهنگی  عمیقارتباط  ،کیفرهنگی بر فضاي ادراتفاوت هاي میان 

الگوهاي  تاثیرارتباط انسان با محیط بر اساس زیربناهاي فرهنگی و ،در محیط ساخته شده سهولت دریافت

 فرهنگی و تعامل گرا در این و کارهاي ساز زیستی انسان با نمود ایده آل ها، قرارگاه گرفته و رفتاري صورت

انواع ، نمود فرهنگ در گفت می توان. شکل می گیرد کارهاي ادراکیو  زسا در هماهنگی بامحیط ها 

 قابل دسته بندي است که رویکردي تعاملی در حوزه طبیعی، انسانی، اجتماعی، رفتاري  و ساخته شده،محیطهاي  

  .مطالعات محیطی را مطرح می سازد
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