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  مقدمه

هاي سرشناس معماري و طراحي شهري است كه نظريات متفاوتي درباره فضا چهره، يكي از 1راپاپورت موسآ

رو او توانسته عالوه بر حوزه معماري و طراحي كنند. از هميندارد، نظرياتي كه بسيار بر بعد فرهنگ تاكيد مي

پردازان فضا تثبيت كند. نتايج پژوهشي ز نظريهشناسي نيز جاي خود را به عنوان يكي اشهري، در حوزه انسان

متخصص  3000انجام داد و در آن با روش دلفي از  بريتانيا "طراحي شهري"موسسه كه چند سال پيش، 

نظرسنجي كرد گوياي نقش غيرقابل انكار راپاپورت و نظريات او در دوران  الملليدر سطح بين شهرسازي

قرار  نيمه دوم قرن بيستمدنيا در نويسنده برتر  26 ليستم راپاپورت را در معاصر است. نتايج اين نظرسنجي، نا

   شناخته شد. حوزه شهرسازيكتاب مرجع برتر  34 جزء نيز او  »جنبه هاي انساني شكل شهر«كتاب و  داد

ن تواشود كه از آن جمله ميدر مباحث نظري معماري از رويكردهاي مختلفي در بررسي و مطالعه فضا ياد مي

اشاره كرد كه هدف اصلي آن، تعيين قدمت بناست و از اين طريق قصد دارد بنا را در » رويكرد تاريخي«به 

شناخت دغدغه » گراسنتيا رويكرد معناگرا «شرايط اجتماعي و سياسي و اقتصادي زمان خود تحليل كند. 

بنا را بررسي هاي كاربردي ويژگي» گرارويكرد عملكرد«را دارد. معاني و مفاهيم نهفته در اثر معماري نمادها و 

» گرارويكرد فرم»هاي ساختمان بايد كاربرد داشته باشد. در مقابل اين رويكرد، ها همه بخشكرده و از نظر آن

ها و بنديدهد تا عملكرد. تناسبات، تركيبرا مدنظر قرار مي شناسانههاي زيباييجنبهبيشتر گيرد كه قرار مي

مظاهر هم به دنبال آشكار ساختن » گرارويكرد تكنولوژي«شوند. جا بررسي ميزيبايي در اين مسائل مربوط به

را هاي پايدار چرخه زندگي و انرژيمحيط زيست را مدنظر دارد و » گرارويكرد طبيعت«بناست. تكنولوژي در 

هم نام برد كه هدف » اجتماعي -فرهنگيرويكرد «توان از ها ميدهد. در كنار همه اينكانون توجه خود قرار مي

                                                            
1 Amos Rapoport 
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اي نيز بر معماري عاميانه اصلي اين دسته از معماران، شناخت جامعه و فرهنگ با استفاده از بناست و توجه ويژه

  پردازان مهم اين رويكرد نسبت به معماري است.از نظريه آموس راپاپورتو مردمي دارند. 

ارائه شده و  راپاپورتكوتاهي از  دارد. در ابتدا، معرفي اين مجلد قصد معرفي و بررسي برخي از آراي او را

خواهيم  و نيز برخي منابع متفرقه مرتبط ها و مقاالتشهاي او از خالل تعدادي از كتابانديشهمروري بر  سپس

حاضر خواهد بود. بخش مجلداي از آثار او نيز پايانهاي راپاپورت و ذكر كتابنامهبندي انديشهجمعداشت. 
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  في راپاپورت:معر

در ورشوي لهستان  1929در سال    راپاپورت
اش در سن متولد شد و تا زمان بازنشستگي

هاي مطالعاتي و سالگي همچنان به فعاليت 72
 1954 سال در او داد.آموزشي خود ادامه مي

 ي رشته در را خود مدرك كارشناسي
مدرك  واستراليا  ملبورن دانشگاه از معماري

 همين در 1956 سال در را ارشد كارشناسي
همچنين او  .كرد رايس اخذ دانشگاه از رشته

ريزي برنامه«به تحصيالت خود در رشته 
در ادامه داد و توانست » ايمنطقه و شهري
ديگري را  ارشدمدرك كارشناسي 1966سال 

در اين رشته از دانشگاه ملبورن دريافت كند. 
به عنوان  1974هشت سال بعد يعني در سال 

شناسي در دانشگاه پروفسور معماري و انسان
آمريكا مشغول به كار  2ميلواكي ويسكانسين

در  2001 شد و تا زمان بازنشستگي در سال
  كرد. جا تدريس ميهمان

است و عالقه بسياري به نقد نظريات قبلي و تركيب و تغيير  3محيطي رفتار مطالعات رشته بنيانگذاران از يكياو 

بررسي  .هاي اوستاز عالقمندي فرهنگي ميان تاريخي و نيز مطالعاتجه به فاكتور فرهنگ، ها دارد. توآن

                                                            
2 University of Wisconsin‐Milwaukee 

3 Environment‐Behavior Studies (EBS) 
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از جمله  توسعه حال در كشورهاي در شده ساخته هايمحيط و شهري طراحي، 4محيط- رفتارارتباط 

  هاي راپاپورت است.عالقمندي

توان در بسياري از سفرها را مي اي دارد و نمود اينسفر در زندگي راپاپورت و كارهاي علميش نقش ويژه

 ،مكزيك، كانادا ،برزيل، آرژانتين، كبير بريتانياي، تركيه ،اسرائيل كشورهاي ازهاي او ديد. او تاكنون كارها و مثال

 و  ملبورن  دانشگاه، ميلواكي ويسكانسين هايدانشگاهبازديد داشته و همچنين در  سوئيس و هند ،5ريكو پوارتو

او سردبير مجله . است پرداخته تدريس به لندن در كالج دانشگاه و بركلي در كاليفرنيا دانشگاه، استراليا سيدني

 نيز و 8معماران سلطنتي ياسترالياي بنياد،  7معماري منتقدين الملليبين انجمن دربوده و   6»شناسي شهريمحيط«

  عضويت دارد.  9انگليسي معماران سلطنتي بنياد

محصول » طرح و معماري فرهنگ،«كند. كتاب و هشتمين دهه زندگي خود را سپري مي اكنون زنده استاو هم

هاست. نمونه بندي آناكنون درحال بازبيني كتب پيشين خود و نيز جمعدوره بازنشستگي اوست. راپاپورت هم

اين  گارندهتوسط نتوان ديد كه مي» تامالتي بيشتر بر فرهنگ و محيط«كارهاي اين روزهاي او را در مقاله 

جا درباره اهميت خالصه كردن چند دهه كار آمده است. خود او در آن ادامه مباحثترجمه شده و در  مجلد،

 تا هاآنانتقاداتش نسبت به  دامنه او نماد يك معمار و شهرساز منتقد است وپژوهشيش توضيح داده است. 

توجهي اين قشر راپاپورت از بي 10نامد.مي» ضدمعمار«هايش خود را رسد كه در يكي از مصاحبهحدي مي

                                                            
4  environment – behavior relation (EBR) 

5 Puerto Rico 

6 Urban Ecology 

7 International committee of Architectural Critics  
8 Royal Australia Institute of Architects 

9  Royal Institute of British Architects  

   دی ضميمه اين مجلد آمده است.متن اصلی اين مصاحبه در سی ١٠ 
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درست با شناخت اين عوامل هاي مردمي گله دارد و معتقد است طراحي نسبت به فرهنگ، تاريخ و نيز ساخته

  هاي او خواهيم پرداخت.در ادامه به بررسي آثار و انديشهممكن خواهد شد. 
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 هاي راپاپورتمروري بر تعدادي از كتاب
  

نگي منشا فره«پاپورت تاكنون سه كتاب از را
 :شده ساخته محيط معني«، »هاي زيستيمجتمع

و نيز  »كالمي غير ارتباط در رويكردي
به فارسي منتشر شده كه » شناسي مسكنانسان«

از موضوعات مطرح  تفصيلي در ادامه، گزارشي
  ها خواهد آمد. شده در هركدام از آن
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  »هاي زيستيمنشا فرهنگي مجتمع«

هاي زيستي، ترجمه راضيه رضازاده، تهران، انتشارات جهاد ، منشا فرهنگي مجتمع1366 وس،راپاپورت، آم

  دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت.

  است:مرتب شده  زير فصل 10مجموعا در قالب  است كه ايصفحه 59 يكتاب

 هاي زيستيدرباره منشا فرهنگي مجتمع 

 هامبدا شهر 

  شهرتعاريف 

 شهرهاي مختلف درباره ديدگاه 

 بخشعملكردهاي انتظام 

 طرح، نظام و مدل 

 نظام محيط زيست 

 دهياي نظمهاي مقايسهسيستم 

 هاي زيستي نمونهمجتمع 

 نتايج 

دهد كه از شكل شهرهاي مختلف راپاپورت تشكيل مي نويسهاي دستنزديك نيمي از حجم كتاب را نقشه

هاي مورد وسعت نمونهش توضيح داده است. را در ارتباط با نظام فرهنگي مردمانكشيده و نظم عناصر آن



 
 آموس راپاپورت 12

بررسي، از تاكيدات ويژه راپاپورت چه در اين كار و چه در ديگر كارهايش از جمله شكل خانه و فرهنگ است. 

اي به وسعت كه اعتبار هر نظريهرغم آنعلي«گويد: باره ميمورد بحث، دراينخود او در آغازين صفحات كتاب 

هاي مربوط به شهرسازي، طراحي شهري و معماري و حتي مطالعات مربوط به كثر نظريهها بستگي دارد انمونه

توجهي او همچنين از بي) 9(راپاپورت: »فكرانه طراحي تكيه دارد.زيست وي فقط بر سنت روشنانسان و محيط

را مبتني بر هاي موجود هاي مردمي ساخت محيط مصنوع گله كرده و نظريهپردازان به سنتمعماران و نظريه

هاي نقاطي چون آفريقا، آسيا و خاورميانه كدام از ويژگيها هيچداند كه در تدوين آنهاي طراحي غربي ميشيوه

ها بر دوره زماني اخير تاكيد بيش از حد نظريههاي ماقبل كلمب آمريكا لحاظ نشده است. همچنين از و دوره

د چرا كه اين اي برخوردارني در اين حوزه، از اهميت ويژهكند كه مطالعات تاريخو تاكيد مي انتقاد كرده

اي فلسفهحاكي از وجود كه خود  ، چيزيبه تصوير بكشدرفتارها را برخي ها و ند استمرار مدلنتوامطالعات مي

از  تنوعمهاي بررسي نمونهضرورت ، تاكيد بر مطالعات تاريخي و نيز هاي مردميسنتتوجه به خاص است. 

  كشد. به تصوير ميشناسانه او را ديدگاه انسانهاي كار راپاپورت است كه ترين ويژگيمهماز  لف دنيامخت مناطق

كنند شهرهاي آمريكايي فاقد فرم و ها فكر ميكه فرانسويكند، ايناو بحث خود را با يك مقايسه شروع مي

جايي و تحرك و جابه را ندارندساختي خاص هستند چرا كه آن حس محصور بودن و بستگي شهرهاي اروپايي 

با مرور زمان، قدمتي باشكوه پيدا نكرده بلكه فقط فرسوده  اي دارد. همچنين اين شهرهاها ارزش ويژهدر آن

ها هم از درك نظام شهرهاي اسالمي عاجزند، از كنترلي كه بر رفتار شهروندان درمقابل، آمريكاييشوند. مي

اي براي ورود ، اين بحث را مقدمهراپاپورتگيرد. هاي فرهنگي شكل ميانيهمسهايي كه برمبناي محلههست و 

كننده به طور اتفاقي به نظم و گيجهاي به ظاهر بيمحيط«كه دهد، اينبه بحث اصلي خود در اين كتاب قرار مي
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(همان: » باشند.وجود نيامده، بلكه معموال خود بيانگر ساختي مشخص براساس طرح و نظم اجتماعي خاصي مي

12 (  

او در بخشي از اين كتاب، تعاريف موجود از شهر را به چالش كشيده و سعي در ارائه تعريف جديدي براي آن 

آورد. همچنين تحت نظم خود درميتواند ميرا  وسيعيداند كه محدوده اي ميكند. او شهر را مجتمع زيستيمي

هاي از پيش تعيين شده زيستي، وجود برخي شاخص كند كه براي اطالق واژه شهر به يك مجتمعتاكيد مي

ر خطاب كردن يك مجتمع زيستي دارد، يكسان كافي نيست چرا كه هر فرهنگي، عناصر خاصي را براي شه

مثال شهر در يونان باستان،جايي است كه تئاتر، ورزشگاه، تاالر  ،عناصري كه از جايي به جاي ديگر متغير است

  ر شهرهاي اسالمي، وجود مسجد جامع، بازار دائمي و حمام عمومي و... ضروري است.بار عام و... دارد و يا د

گيرد و علت آن چيست؟ اين يكي از ميل انسان براي شكل دادن به محيط زيست خود از كجا نشات مي

ذ هاي راپاپورت در اين كتابش است. او در پاسخ به اين سوال، رويكردي ساختارگرايانه اتخاترين پرسشمهم

نظم را براي بندي، جهان بيكه بشر دوست دارد با طبقهدهد. اينهاي ذهن بشر ربط ميكرده و آن را به ويژگي

تالش براي مفهوم « ؛ذهني انساني استهاي زيستي نيز حاصل همين فعاليت خود منظم كند و ساخت مجتمع

نظمي آگاهانه كه با سازماندهي و بخشيدن به جهان و انساني كردن آن از طريق اعمال نظمي خاص بر آن، 

مدلي آرماني از محيط زيست درحقيقت انسان، راپاپورت معتقد است كه  )17(همان:» .شودنامگذاري حاصل مي

ها و به يك معنا خود ساختمانكشد. را در محيط مصنوع به شكلي ناقص به تصوير ميخود در ذهن دارد كه آن

او هستند كه با يادآوري مدام اين نظم، خود  آرزوهايانسان و بيان كننده هاي ايده بيان فيزيكي واقعشهر، در

علت ساخت اولين شهرها برهمين اساس به تحليل  شوند.هاي مطلوب رفتار نيز ميباعث تقويت و ترغيب شيوه

بايست داشتند، پس چرا ميكافي غذا و وقت آزاد پردازد، كساني كه به قول خود او مي شكارچيان اوليهاز سوي 
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نظمي جسميت دادن به نظم ذهني و تحميل جا باز از همان الگوي او در اين افتادند؟به فكر تاسيس شهر مي

براي برگزاري  آغازهايي هستند كه در مكانگيرد كه شهرها اصوال تيجه مين انساني بر جهان حركت كرده و

ر اين ادعاي خود به وجود دو گونه روستاي راپاپورت به عنوان شاهد مثالي ب .اندشدهمراسم مذهبي ساخته 

در مناطق مرتفع گينه نو اشاره كرده و گورورومباهاي ساكن مسكوني و مناسكي در نزد برخي اقوام از جمله 

مسكوني اين اقوام دارند. تري از روستاهاي دهد كه روستاهاي مناسكي، همين حاال هم ساختار پيچيدهنشان مي

هاي باشكوهي سازد ولي مكاناي براي سكونت خود نميگرچه خانهدهد كه بر ميهايي خهمچنين از نمونه

 بنابراين از نظر راپاپورت، عاملي مقدس در ساخت تمامياند. براي عبادت و برگزاري مراسم مذهبي ساخته

آن قوم از ها در ساختار كالبدي هاي زيستي سنتي وجود دارد و تصوير هر قوم از نظام كائنات و افسانهمجتمع

گذاري شهرهاي اوليه از به همين دليل است كه بنيان شود.واحد مسكوني گرفته تا مجتمع زيستي آن بازتوليد مي

شده است. مثال در شهرهاي شمال چين، حصارها، اي انجام مياهميت خاصي برخوردار بوده و طي مراسم ويژه

ه چيزي براي حفاظت وجود داشته باشد. بنابراين كشده، خيلي پيش از آنكه بنا مينخستين عناصري بوده 

تواند ضرورت دفاعي آن باشد بلكه نمادي مذهبي كند كه كاربرد اصلي اين حصارها نميراپاپورت تاكيد مي

رو مهم هستند نيز برخوردار است. حصارها از آناز تقدس خاصي شود و كه حتي قبل از معابد ساخته مي است

و ذهن  دنسازس، انساني/غيرانساني، امن/ خطرناك، دروني/ بيروني را مشخص ميكه مرز بين مقدس/نامقد

چه تاكنون از آنمدنظر خود است.  اجتماعي داشتن چنين مرزهايي براي برقراري نظمانسان به شدت نيازمند 

خاص دهي آورد اصول و قواعد نظمچه يك مكان را به وجود ميآنتوان نتيجه گرفت كه گفته شد چنين مي

همين مسئله هم علت تنوعات و آنست، اصولي كه ريشه در اعتقادات و باورهاي ذهني يك قوم دارد. 

هاي متنوعي از راپاپورت در ادامه اين بحث خود، مثال هاي موجود در شكل شهرهاي سنتي است.تفاوت
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چين باستان، شهرها پيش از  گويد كه درميكند. مثال را با هم مقايسه ميها چندين شهر باستاني آورده و آن

بايست ارتباطي ميان آسمان، زمين و عالم اموات كه مكاني براي سكونت باشند مكاني مقدس هستند كه ميآن

از همين اند. اي براي به حداكثر رساندن اين رابطه بودهبرقرار كنند. بنابراين شهرهاي چين باستان، هم وسيله

شود كه بر كل شهر (و طبيعتا جهان) نظارت داشته اي ساخته ميه گونهروست كه مجتمع سلطنتي درجايي و ب

هاي مذهبي جدا هاي دنيوي، از معبد و محراب به عنوان مركز فعاليتباشد. قصر، بازار را به عنوان مركز فعاليت

يستد كه اكرده و درحد فاصل اين دو واقع شده است. حاكم نيز به هنگام مواجهه با مردم، پشت به بازار مي

هاست. مثال ديگر راپاپورت به ساختار شهرهاي هندي ها تصادفي نبوده و بيانگر نظام تفكري چينيكدام اينهيچ

شاخه و يا  8توانند به شكل بدن ويشنو، پرنده مقدس، گل سحرآميز، درخت سدر مربوط است كه مي

شهرهاي آن نيز نمودار است. نظام كاستي هندي در ساخت هاي كيهاني ساخته شوند و همچنين، صليب

هاي شويم ردهطور هرچه از مركز دور ميبراهمائيان در مركز شهر و در نزديكي معبد سكونت دارند و همين

   رسد.ها ميكه درنهايت، اطراف و حومه شهر هندي به گروه نجسگيرند تا اينتر قرار ميپايين

انگيز براي اين انديشمند حوزه فضا وسوسهنيز  آنو اعمال  گذشته از مسئله منشا نظم، فرآيند و چگونگي ايجاد

او  دهد.ايجاد نظم اختصاص ميهاي بخشي از اين مجلد خود را به توضيح مكانيزم هم است. به همين جهت

آن نيز چيزي بيش از نظم فضايي است،  زيست حاصل تركيب اتفاقي مردم و اشياء نيست و نظمگويد محيطمي

، منظم كردن چهار يك شهردهي به ولي در اصل، نظم؛ آيدمينها نظم قابل مشاهده به حساب نظمي كه اغلب ت

  عامل است:

 دند.دهي به آن را انجام مي: تعابير مختلفي از آن وجود دارد ولي عموما طراحان، كار نظمفضا .1
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ر است چرا كه پذي: تفكيك نظم فضايي و نظم مفاهيم از هم، اغلب تنها به صورت ذهني امكانمفهوم .2

مثال در نظام سنتي، اين دو عموما بر هم منطبق هستند ولي امروزه كمتر شاهد اين انطباق هستيم. 

تواند بيانگر مفاهيمي مستقل وگاس ميهاي كالمي و مصور در شهر السهاي نئون، تابلوها و پيامچراغ

زاء كالبدي محيط درك از طريق فرم، جنس و اج مفاهيم عموما. از نظم فضايي خود شهر باشد

 شوند.مي

 و نيز عناصر و ساير عناصر است.عناصر و مردم  ،: منظور از آن، تنظيم رابطه مردم و ساير مردمارتباط .3

دهي به زمان را بپذيرند: زمان طولي، زمان دوراني و هاي آگاهانه نظممدلتواند يكي از شهر مي: زمان .4

سرعت و نظم سنجيده نظم زماني بيشتر با دو مفهوم مچنين گرايي. هگرايي يا گذشتهبازگشتي، آينده

ها در شود. منظور از سرعت، تعداد وقايع در يك واحد زمان است و منظور از نظم نيز توزيع فعاليتمي

هايي با بخشي به محيط به حدي است كه گاه ممكن است گروهاهميت زمان در نظمطول زمان. 

  ضور در يك فضاي واحد، هرگز يكديگر را نبينند. رغم حهاي زماني مختلف، علينظم

ها با هم سازگار باشنذ و هم را تقويت كنند مفاهيم نهفته در نمادها تقويت شده و هرگاه نظم فضايي و فعاليت

  شود. ارتباطات اجتماعي مردم هم تقويت مي

رابطه با نظم فضايي و اجتماعي ما  امروز در«كند كه گيري كتاب خود به اين مسئله اشاره ميراپاپورت در نتيجه

هاي تكنولوژيكي هستيم كه بدون ارتباط با نيازهاي انساني و خارج از كنترل وي به شاهد جايگزيني نظم

جا تاكيد بر طراحي بخش مباحث او در اينپايان )34(همان: .» دهندهاي آدمي شكل ميزندگي و خواست

ضاهايي كه بتوانند بازتابي از نظام ذهني افراد بوده و رفتار مطلوب هاي متناسب با فرهنگ جامعه است، فمحيط

  .را به مردم متذكر شوند
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    »كالمي غير ارتباط در رويكردي :شده ساخته محيط معني«

، تهران، حبيب فرح ، ترجمهكالمي غير ارتباط در رويكردي :شده ساخته محيط معني، 1384راپاپورت، آموس، 

  . شهري ريزي رنامهب و پردازش انتشارات

  بندي شده است:فصل جمع 7ايست كه در قالب صفحه 232كتابي 

 اهميت معنا 

 مطالعه معني 

  معني محيطي، مالحظات ابتدايي براي رويكرد

 ارتباط غيركالمي

 ارتباط غيركالمي و معني محيطي 

 هاي كاربردي در مقياس كوچكمثال 

 هاي شهري كاربرديمثال 

 محيط، معني و ارتباطات 

 

ها به كند كه در همان اولين جملهها و مقاالت خود را با يك سوال كليدي شروع ميراپاپورت عموما كتاب

ها و مقاالت او شود. درحقيقت، كتابصورتي ساده و صريح مطرح شده و در دنباله، مكررا به آن ارجاء داده مي

شوند. سوال طباني بيشمار برگزار ميساختار كالس درسي را  دارند كه به صورتي غيرحضوري و براي مخا
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العمل نشان هاي زيست عكسآغازين راپاپورت در اين كتاب آنست كه از چه طريقي مردم، در مقابل محيط

  دهند؟ مي

را مورد كه به صورتي خودآگاه در مورد يك محيط صحبت كرده يا آنراپاپورت معتقد است مردم قبل از آن

كنند و تصوير كاملي از آن محيط و به صورتي ناخودآگاه نسبت به آن حسي پيدا ميتحليل و ارزيابي قرار دهند 

كه برخي نواحي شهري يا برخي كنند بندد. به همين دليل احساس ميها شكل ميهايش در ذهن آنويژگي

ها و ده از اشارهها قادرند محيط را با استفامنظور او اينست كه انسانها را دوست داشته و يا ندارند. اشكال خانه

سازي است و به همين رو نيز راپاپورت معتقد است ذهن انسان هميشه درحال معني هاي آن معني كنند.نشانه

زند. از نظر او معني، جداي از عملكرد نيست بلكه مهمترين بندي محيط پيرامونش ميدست به تمايز و دسته

از   هاست.اند بلكه معني در ذهن انساندر خود جاي نداده كند كه چيزها معني راجنبه آنست. همچنين تاكيد مي

توانند با نگاه كردن به چيزهاي مختلف، معاني متفاوتي را از آن اخذ كنند. بخشي همين رو نيز افراد مختلف مي

توان جستجو كرد. هاي مختلف مياز اختالف نظرها و ساليق مردم و معماران را نيز در همين مسئله برداشت

چه از نظر راپاپورت اهميت دارد نه معناي مدنظر نقادان و معمارا، بلكه معناي مردمي است كه آن حال

توجهي قرار ايست كه به زعم او، اين روزها بسيار مورد بياز آن بنا خواهند بود و اين مسئلهكنندگان استفاده

. به بودن است» علمي بودن«تاكيد بر ه، هموارما تحت تاثير رويكردهاي پوزيتيويستي هستيم و گيرد چرا كه مي

هاي علمي نسبت به معناي مردم عادي برتري دارد كه شود كه معناي شخصيتچنان تصور مي عبارت ديگر،

   كنندگان است. معناي استفاده ت، بالاكند كه اصبرد و تاكيد مي، اين مسئله را زير سوال ميراپاپورت

به افزايش عالقمندي عمومي به مطالعه معني آغاز كرده و از آن جمله از او فصل دوم اين كتاب را با اشاره 

شود: استفاده از از نظر راپاپورت، مطالعه معني از خالل سه راه شيوه مختلف انجام ميبرد. شناسي نام ميانسان
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ه از گذشته هم ك نمادشناسيروزها بسيار رايج بوده، تكيه بر شناسي كه آنزبان معناشناسي موجود در هايمدل

شناسي و شناسي و روانهايي نظير انسانهاي غيركالمي كه رشتهوجود داشته و درنهايت، استفاده از مدل

كنند ولي نسبت به دو مورد ديگر، از رواج كمتري برخوردار است. او شناسي اغلب از آن استفاده مياخالق

ها و مفاهيم شناسي، بسيار از مدلكه معني گويدمي ها پرداخته وتر هركدام از اين روشسپس به معرفي مفصل

طور كه جمالت زبان، داراي صرف و نحو هستند از صرف و نحو كند، مثال همانشناسي استفاده ميزبان

هاي ديگر تحليل كرد. سيستمي از نشانهها صحبت كرده و معناشناسان معتقدند كه هر نشانه را بايد در نشانه

براي توضيح اين هاست. كند، اهميت متن يا زمينه در تفسير نشانهمورد اين رويكرد بيان مي نكته ديگري كه در

در يك مكان بياباني و بدون درخت، كاشت  كهكند، از جمله اينميمثال استفاده چندين از راپاپورت مطلب، 

ها؛ و يا در ردن درختكندن و از بين بشود ولي در يك جنگل، درخت است كه نشانه حضور انسان قلمداد مي

شود ولي در برخي شهرهاي جزاير يونان كه شهري خشتي در پرو، كليسا با رنگي سفيد از بقيه بناها متمايز مي

جا بايد تواند معرف حضور كليسا باشد و در اينهمه بناهاي معمولي آن سفيدرنگ هستند، ديگر رنگ سفيد نمي

تفاده كرد، مثال از گنبد و يا مصالحي متفاوت از بافت زمينه. با اين عناصر ديگري به عنوان متمايزكننده اساز 

كند و براي فهم اين معني، نيازمند شناخت آن شكل، در زمينه، معني پيدا ميكند كه ها راپاپورت تاكيد ميمثال

يز بايد به كند و به هنگام طراحي نفرهنگ هستيم. بنابراين، اين متن است كه به توضيح قواعد ظاهري كمك مي

  همين معاني موجود در متن توجه كرد. 

هرگونه عينيتي در «گويد: و در تعريف نماد چنين مياو سپس به توضيح رويكرد دوم، يعني نمادشناسي پرداخته 

در ، نمادشناسي كه رويكردگويد مي) راپاپورت 47: 1384» (تجربه كه انسان براي آن معني تعيين كرده است.

شده است. سنتا در مطالعات مربوط به معماري تراز باال استفاده ميط نقشي بازي نكرده و عرصه طراحي محي
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موضوع كليدي از نظر ها و چيزها تاكيد دارند براي فهم نشانه »زمينه«يا  »متن«شناسان كه بر برخالف معني

شود و ميه كمتر استفاده اين رويكرد، امروزاز گويد كه راپاپورت مياست. » ساختار«طرفداران اين رويكرد، 

 هاييمحيط بوده،هاي سنتي فرهنگكاربرد عمده آن در  .هاي تاريخي مناسب استبيشتر براي تحليل ساختمان

اي ، معناي ويژهاين رويكردهاي ذهني قوي و واضحي از محيط مصنوع وجود دارد. ها هنوز انگارهكه در آن

هاي رسد تاحدي با تاكيد رويكرد قبلي مبني بر امكان وجود برداشتگيرد كه به نظر ميبراي هر نماد در نظر مي

كند كه گرچه امروزه نمادها نه ثابتند و نه حال راپاپورت تاكيد ميمختلف از هر نماد در تعارض است. با اين

 هاي مشتركي وجود دارد كه از طريق استفاده يكنواخت،مشترك، اما هنوز هم در هر قلمرو فرهنگي، تداعي

روند كه برخي نمادها ماهيت فرافرهنگي پيدا جا پيش مي)  اين روند تا بدان44: 1384شود. (تقويت مي

  كنند. مي

در  تاكنونپردازد، رويكردي كه معتقد است جا راپاپورت به توضيح سومين رويكرد در مطالعه معني ميدر اين

همين  حتيدهد، تا جايي كه ي به آن نشان ميمطالعات محيطي از آن استفاده نشده و خودش، عالقمندي خاص

هاي ارتباطي غيركالمي اعم از تن در اين رويكرد، كليه شيوه. نويسدآن مي هايآموزه بر مبناي خود را كتاب

هايي به كمك تكميل معناي هاي كالبدي، حاالت و روابط افراد و... به مثابه نشانهصدا، حاالت چهره، وضعيت

تر و بيشتر از كالم، مورد توجه مخاطبان شود چرا كه سريعتر ميحتي از خود آن كالم، مهم آيد ويك كالم مي

كند، يعني حواس بيشتري را اعم از بودن آن ياد مي» چندمجرايي«گيرند. راپاپورت، علت اين مسئله را قرار مي

ارتباطات غيركالمي در مطالعه محيط  سازد. او از آن جهت به رويكردبينايي، شنوايي، بويايي و... درگير معني مي

هاي صريح براي بيان ها نيز همانند ارتباطات غيركالمي، فاقد واژهشود كه به تعبير خودش، محيطعالقمند مي

  معني هستند. 
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هايي را براي فهم معناي محيط با استفاده از روش ارتباطات غيركالمي كتاب، تالش راپاپورت در فصل سوم

هايي ثابت و بحث خود را با سوال چيستي اثر محيط بر رفتار افراد شروع كرده و با ذكر مثالكند. اآغاز مي

بر رفتار تواند ميپس از آن پذيرد طور كه در ايجاد خود از افراد و فرهنگشان تاثير ميهمان ،كند كه محيطمي

ه يكي در فضايي زشت و يكي در ككند براي مثال، راپاپورت از دو گروه صحبت ميها نيز تاثير بگذارد. آن

اي بر يك مجموعه عكس داشته باشند. اند كه ارزيابيفضايي زيبا قرار داده شده و سپس از هركدام خواسته

اند. او از ها دادههاي كمتري به عكسنتيجه آزمايش حاكي از آنست كه افراد واقع شده در محيط زشت، نمره

هاي اجتماعي نيز توسط كه موقعيتكشد، اينت و موقعيت را پيش ميمقدمه استفاده كرده و بحث تعامل هوي

  گيرند. شرايط محيطي مورد قضاوت ديگران قرار مي

برد. به عبارت ديگر چگونگي اين فرآيند را زير سوال ميجا راپاپورت در اينپس از طرح تاثير محيط بر رفتار، 

جايي كه آن، واژگان و زباني براي كند و از آنرا كنترل مي ايم محيط، رفتارسوال او اينست، حال كه پذيرفته

او براي توضيح اين مطلب، كند؟ ها حرف زده و پيام خود را منتقل ميارتباط با افراد ندارد پس چگونه با آن

هاي چاپ شده درباره فروش يك عكس يكي از آگهي

خواهد كه ساختمان اداري را منتشر كرده و از خوانندگان مي

اين عكس، چه اشاراتي دارد و با كدام را تحليل كنند. نآ

كند؟ توالي ها سعي بر ترغيب افراد به خريدن اين بنا مينشانه

نوعي مفهوم هاي نوراني و جهت رو به باالي آن، پنجره

كند كه ارتقاء در كار را با خود حمل ميپيشرفت، موفقيت و 

۵٩: ١٣٨۴راپاپورت،  -های نورانیپنجرهراپاپورت از  پذير خواهد شد.گويي در اين ساختمان امكان
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زنند. بنابراين، زباني هاي محيطي دست به عمل ميگيرد كه مردم غالبا براساس خوانش نشانهاين مثال نتيجه مي

تواند با محيط رود بايد كامال قابل درك باشد. اگر كدها فهميده نشوند فرد نميكه در اين اشارات به كار مي

افتد هاي ناآشناي فرهنگي ميهمان اتفاقي است كه براي افراد در محيطتجربه بسيار شبيه  اين. ارتباط برقرار كند

ها و اشارات گرچه مسئله مهمي قابل خواندن بودن نشانهسازد. را دچار شوك فرهنگي ميها و به اصطالح، آن

تواند مياست ولي پيش از آن، هر اشاره بايد ديده شده و مورد توجه فرد قرار گيرد چرا كه تنها در اين صورت 

هاي ناخوانا قابليت كنترل رفتاري كنند و يا نشانههايي كه جلب توجه نميپيام خود را منتقل كند. بنابراين نشانه

  نخواهند داشت. 

توانستند يكديگر را هايي از اين دست ميهاي صورت و نشانهدر گذشته، افراد از روي لباس، مدل مو، زخم

اجتماعي طرف مقابل، اطالعاتي كسب كنند. گرچه امروزه تاثير اين مسئله شناسايي كرده و درخصوص موقعيت 

ها فهميد. بندي كرده و چيزهاي درباره آنها افراد را دستهتوان با استفاده از اين نشانهكم شده ولي هنوز هم مي

صله و تزئينات موقعيت، فامثال با بررسي  كند.جاست كه نقش ساختار محيطي، اهميت بيشتري پيدا ميدر اين

او كسب كرد. شيوه سازماندهي اطاق كار توسط موقعيت اجتماعي توان اطالعاتي در مورد يك نفر مي محل كار

هاي عمومي و خصوصي و همچنين روابط و او گوياي نكاتي درباره شخصيت او، نظرش درباره عرصه

اي مهم هاتيد دانشگاه، كمتر از شخصيتدكوراسيون اطاق براي اس رفتارهايش با ديگران است. به عنوان مثال،

محيط عالوه بر نقشي . تجاري اهميت دارد و اين خود گوياي تمايزاتي درباره اين دو تيپ از افراد جامعه است

تواند به افراد خاطرنشان سازد. كه در شناساندن افراد به ديگران دارد، رفتارهاي صحيح و مورد انتظار را نيز مي

همانند فرهنگ، به طور سنتي در شناساندن  محيط«گويد: مورد تا آنجا پيش رفته كه ميراپاپورت در اين 
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هنجارهاي مناسب رفتاري در گروه نقش داشته است و بدون چنين مساعدتي، رفتار صحيح، سخت و 

  ) 67: 1384» (شود.فرسا ميطاقت

بسياري از شوند؟ ونه ياد گرفته ميهاي محيط، چگپرسش بعدي راپاپورت درباره اينست كه قواعد فهم اشاره

و در مورد مهاجران نيز، با  شونددر طول فرهنگسازي ياد گرفته مي هاي ابتدايي زندگيها معموال در سالآن

جا تاكيد او در اينشوند. پذيري فعال شده و قواعد جديد آموخته ميورود به محيط جديد، فرآيند فرهنگ

كند، خصوصا كودكاني كه در مرحله پيش از پذيري كودكان ميفرهنگاي بر نقش فضاي خانگي در ويژه

خوابند درك متفاوتي نسبت به فضا دارند تا هايي كه در اطاق پدر و مادر مييادگيري زبان قرار دارند. مثال، بچه

ه دارند درك هايي كه قلمروهاي جداگانه زنانه/ مردانيابند و يا خانههايي كه در فضايي جداگانه پرورش ميبچه

نظمي، رسمي بودن/ كنند. درك افراد از نظم/ بيها ايجاد ميمتفاوتي نسبت به محيط و اشارات آن براي بچه

شود. بنابراين طبق نظر راپاپورت، محيط در غيررسمي بودن و... از خانه دوران كودكي به افراد آموخته مي

گويد او در ادامه مي زشي براي كودكان در نظر گرفته شود.اي آموتواند به عنوان وسيلهترين معناي خود ميعام

ها دارد تفسير و طور كه قضاوت افراد درباره سردي يا گرمي آب، بستگي به تجربيات حسي پيشين آنهمان

ها در ذهن دارند. محيط نشان و تصاويري است كه از آهاي گذشتهها از محيط نيز وابسته به تجربهتحليل آن

به ه يا جذاب، محيط آرام يا شلوغ، امن يا ناامن، تميز يا كثيف، هماهنگ يا ناهماهنگ و... همه كنندكسل

تواند داوري او را شهر ميكه يك فرد از روستا آمده باشد يا از كالنها بستگي دارد، اينتجربيات پيشين انسان

دارند كه تفسيرشان از » ي متفاوتيهاي ذهنزمينه«درباره يك شهر متفاوت از ديگري كند چرا كه اين دو، 

هاي كيفي محيطي متفاوتي  هاي با شرايط متفاوت، سليقهگروه«سازد. بنابراين، هاي محيطي را دگرگون مينشانه

كنندگان، بنابراين طراحان و استفاده )78: 1384» (كنند.دارند و اشارات مشابه را به طور متفاوتي ارزيابي مي
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كنند به طوري كه معناهاي مورد نظر طراحان، اغلب دريافت بينند و ارزيابي ميمتفاوت مياي محيط را به گونه

شود و يا اگر شود احتمال نپذيرفتن و رد شدنش هست. براي اجتناب از اين شود، اگر شود فهميده نمينمي

به زعم خودش، كار چندان كند كه ها را به طراحان توصيه مياتفاق، راپاپورت، ياد گرفتن دانش فرهنگي و زمينه

  سختي هم نيست. 

هاي ديگري هم قائل او براي محيط، عالوه بر كاركرد آشكارش كه مثال سكونت، كار و... است كاركردها و نقش

هايي كه راپاپورت براي ؛ ويژگيكننده و تجويزكننده استبينيكننده، پيش، يادآورياست. از نظر او محيط

اي بيشتر وجود داشته ولي هنوز هم د كه هرچند در معماري سنتي و بومي و قبيلهكنچندمين بار تاكيد مي

بيماري «، را از اطالعات مفيد و راهنما براي رفتارها حال او خالي شدن محيطبا اينتاحدي باقي مانده است. 

ندارند و  را در مورد آنهني كافي هاي ذكه افراد مجبورند اعمالي را انجام دهند كه زمينه، ايننامدمي »عصر ما

دهد. راپاپورت، فرهنگ را اعم از گيري را در اختيارشان قرار نميمحيطشان نيز اطالعات كافي براي تصميم

ها و كند بيشترين سازگاري بين معاني مرتبط با محيطناميده و تاكيد مي» اطالعات منجمد«يرمادي مادي و غ

اي مشابهي رفتار و محيط را كنترل كنند. به عبارت ديگر، محيط بر مبناي هبينيم كه انگارهرفتارها را زماني مي

خالصه بحث كنند. رفتارهاي افراد را نيز شكل داده و هدايت ميها و اصولي ساخته شده باشد كه ارزش

ها و اشاراتي را ديده، فهميده و سپس راپاپورت در اين فصل آنست كه افراد با ورود به يك محيط، نشانه

كنند و دهد رفتار ميها ميپذيرند. اگر تمام اين مراحل به درستي طي شود طبق دستورالعملي كه محيط به آنمي

رسد و شايد كسي متوجه آن شود كه بديهي به نظر ميقدر تكرار مياين اتفاق آنما نوعي سازگاري را شاهديم. 

ه محيط اصال بديهي نيست و كامال طي يك گيري ما نسبت بگويد احساس و موضعهم نشود ولي راپاپورت مي
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كار بيفتد و مختل شود و ما ديگر نتوانيم شويم كه گيرد، منتها ما زماني متوجه اين فرآيند ميفرآيند شكل مي

  شويم. كند بفهميم، مثل زماني كه وارد يك فرهنگ غريبه ميقواعد محيط و رفتاري را كه از ما مطالبه مي

بندي راپاپورت، نظريات خود را با استفاده از نظريات ادوارد هال در تقسيمرد نظر، فصل چهارم كتاب مودر 

منظور از فضاهاي ثابت، ثابت و غيرثابت. گانه فضاهاي ثابت، نيمهبندي سهكند؛ تقسيمانواع فضا كامل مي

چون در، ديوار و...  ايكنند مانند عناصر معمارانههايي از فضا هستند كه ندرتا و به آهستگي تغيير ميبخش

شوند كه به آساني هايي از فضا را شامل ميثابت، انواع چيدمان، مبلمان، پرده، اثاثيه، گياهان و بخشعناصر نيمه

كنند و حركت ميها هستند كه مدام در فضا انسانكنند. منظور از عناصر غيرثابت نيز و با سرعت تغيير مي

گويد كه گانه فضا، دو مورد آخري را معنادارتر دانسته و مياين انواع سهراپاپورت در بين شوند. جا ميجابه

شوند چرا كه در بسياري موارد، فضاهاي ثابت، ها منتقل ميها كدگذاري شده و از خالل آنمعاني بيشتر در آن

دهند. مثال در چتل يها مهايي جداگانه به آنثابت و يا غيرثابتند كه ماهيتدقيقا يكي هستند و تنها فضاهاي نيمه

هاي مسكوني و نمازخانه، نه در فضاي ثابت بلكه در ملبمان و تزئينات اغراق شده و بسيار هيوك، تفاوت اطاق

البته راپاپورت همچنان بر اين نكته پافشاري دارد كه در گذشته و معماري و شهرسازي زياد نمازخانه است. 

ه مراتب بيشتري در برقراري ارتباط و انتقال پيام داشتند. (اين سنتي، فضاهاي ثابت نسبت به امروزشان نقش ب

هاي زيستي به آن پرداخته شده است.) ولي امروزه كه بحثي است كه مفصال در كتاب منشا فرهنگي مجتمع

ثابت به مراتب بيشتر كنند نقش عوامل نيمهها سكونت ميسازد بلكه در آنمردم، اغلب فضاهاي ثابت را نمي

سب ثابت آن متناا كه هنوز هم افراد به محض تعويض يك خانه، شروع به تغييرات اساسي عناصر نيمهاست چر

پس از معرفي دهند. سازي فضا را انجام ميفرآيند شخصيكنند؛ به عبارت ديگر، با سليقه و نياز خود مي

كه اعتبار رويكرد غيركالمي گردد و ايندورنمايي از نظريه هال در باب فضا، راپاپورت به بحث خودش بازمي
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يافته براي دو عنصر را به شكلي تعميمجا آنها) است ولي او در اينه عناصر غيرثابت (انسانعموما در حوز

  كند. ديگر نيز استفاده مي

عموما  گويدپردازد. از جمله ميقواعد خوانش محيط ميمعرفي برخي به  مرحله از كار خود در اينراپاپورت 

ها بناهاي در بسياري از فرهنگجايي كه از آن .از اهميت بيشتري برخوردارند كه در ارتفاع قرار دارند بناهايي

دهد، خصوصا اگر ها را ميخاص بودن آندر وهله اول، احتمال ذهن مقدس عموما با ارتفاع در ارتباطند 

وانسته باالتر از ساختمان شاه، تكس نميكننده فردي از فرهنگ تايلندي باشد كه در آن، سنتا هيچمشاهده

هاي خود را بر تر و با تزئيناتي بيشتر و يا در كامبوج، اين نجبا هستند كه خانهاش را بسازد و يا منقوشخانه

در بسياري قاعده ديگر، مركز/ پيرامون است. سازي در كف هستند. سازند و بردگان فقط مجاز به خانهارتفاع مي

هاي واقع شده در پيرامون، ركزي، به نوعي با شان و مقام در ارتباط است و ساختمانمكان ماز جوامع سنتي، 

تري تعلق دارند. دوگانه راست/ چپ نيز از همين نوع است. در پايهعموما اهميت كمتري داشته و به افراد دون

منفي و شر.  هاي زيادي، جهت راست، با مفهوم مثبت و خير در ارتباط بوده و جهت چپ با مفهومفرهنگ

هايي هستند كه عموما به چشم گري از خوانش قواعد محيطي هستند و جزء اولين تفاوتها نيز بخش ديرنگ

ها در محيط، اختياري است گويد گرچه در فرهنگ امروز اياالت متحده، استفاده از رنگآيند. راپاپورت ميمي

اي دارند. به هاي ويژهب و بد قرار گرفته و هويتها در طيفي از خوولي در فرهنگي مثل فرهنگ ناواهو، رنگ

سياه و سفيد نيز مفهومي  دوگانهشوند و زرد و سياه، مونث. هاي مذكر قلمداد ميعنوان مثال، سفيد و آبي، رنگ

با كنند.) گردد. (مثال رنگ كليسا را سفيد انتخاب ميها ديده شده و بر محيط اعمال ميبسياري از فرهنگ در

اند مثال زرد به جهت تداعي خورشيد، ها نيز كمابيش ماهيت و معنايي فرافرهنگي پيدا كردهبرخي رنگ حالاين

رنگ گرما و ثمربخشي است، قرمز، يادآور خون و خشونت و قدرت و سبز، نشاني از جواني و بهار و اميد. 
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هاي مقدسش در مركز و بر كانزند، شهري كم ارتفاع و خاكستري رنگ كه مراپاپورت از پكن باستان مثال مي

تر و باتزئينات بيشتري ساخته روي ارتفاع قرار داشت. اين بناها ابعادشان بزرگتر از بناهاي معمولي بود و شكيل

كند. عمر بنا، قاعده محيطي ديگري است كه او به آن اشاره ميها وجود داشت. هاي بيشتري در آنشده و رنگ

نشاني از اهميت و مقام آن باشد ولي اين نيز به متن وابسته است چرا كه به قول تواند قديمي بودن يك بنا مي

جهت قرار گرفتن بنا هم شوند! شوند، فرسوده ميخود راپاپورت، بناها در آمريكا، برخالف اروپا كه تاريخي مي

چرا كه مثال در  جا حائز اهميت استنوع مصالح هم در اينهاي سنتي معنادار بوده است. در برخي از فرهنگ

شده، سپس نخبگان هاي عمومي استفاده ميهاي ابتدايي آمريكاي كهن، خشت، تنها در ساخت ساختماندهكده

يا در برخي مناطق آمريكاي التين، هرچه از سمت چوب و بام پوشالي به  از آن استفاده كردند و درنهايت، عوام.

در  سمت فرهنگ و اين يعني تشخص اجتماعي بيشتر.  سمت گل و آجر قرمز بروي، يعني حركت از طبيعت به

دار پوشيده شده با سفال، اي از فقر است و سطح شيبهاي خاورميانه، سقف مسطح نشانهبسياري از قسمت

بام را فداي كسب موقعيت نمادي از موقعيت خوب. براي همين بسياري از مردم حاضرند استفاده سنتي از پشت

دار هاي شيبسقفبهتر اجتماعي از طريق 

امروزه نيز، تراكم، الگوهاي منظم كنند. 

شهرسازي و يا الگوهاي پيچيده و درهم، 

، حضور درخت و فضاي سبز و يا كمبود آن

و  ميزان توجه به مسئله تعمير و نگهداري بنا

هاي جديدي مسائلي از اين دست، اشاره

  گذارند. هستند كه بر احساس ما از فضا تاثير مي
سرخپوستی  نامنظمآمريکای التين: الگوی منظم مستيزو و تضاد دو منظر شهری در 

 )١۵٨: ١٣٨۴(راپاپورت، 
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كه تفسير اين گذارد: اول آنهاي محيطي بر چند نكته اساسي انگشت ميها و نشانهدر خوانش اشارهرت راپاپو

پذير نبوده و بايد در ها به صورت تكي امكانكه فهم و تفسير آننمادها وابسته به زمينه و متنشان است، دوم اين

. راپاپورت در اين رابطه ) تحليل شودجمعي (يعني مجموعه نمادها در كنار هميك نظام و به صورت دسته

كند بلكه بايد تعدادي اشاره با هم و در سازگاري براي رساندن پيام، يك اشاره به تنهايي كفايت نمي«گويد: مي

ها و استخراج متضادها در درك و سوم، نقش دوگانه) 157: 1384» (با هم عمل كنند تا ارتباط بهتر برقرار شود.

او معتقد است معماري، تجسد ذهن انسان است و شيوه سازماندهي فضا، برگرفته از  معاني است، چرا كه

  كند. بندي و منظم مياي كه بر اساس آن، ذهن، جهان را مقولهشيوه

و  (يك بنا) هاي خردهاي باالي خود را در قالب مثالكند تمامي بحثدر فصل پنج و شش، راپاپورت سعي مي

ند. او همچنين تاكيد اثبات ك (يك شهر) كالن

بسياري بر اين نكته دارد كه استفاده از روش 

ارتباط غيركالمي در تحليل محيط بسيار ساده 

ها حساس بود، است. فقط بايد نسبت به تفاوت

هاي ها را ديد، ثبت كرد و بعد با استفاده از دادهآن

موجود در همان فرهنگ، دست به تحليلش زد. 

جا مقايسه ساختار اينهاي او در يكي از مثال

ها در چند كشور مختلف  است. او دادگاه

گويد  كه حتي با ديدن يك دادگاه خالي و مي

فرهنگ  توان به اطالعاتي درخصوص آن بررسي تقسيمات فضايي آن مي
 ١٣۴: ١٣٨۴راپاپورت،  - نقشه دادگاه
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  دست يافت. 

بار غله به عنوان هاي آفريقاي جنوبي بر انتاكيد برخي خانهكند جا استفاده ميپاپورت در اينمثال ديگري كه را

بسياري از هاي امروز عنصر اصلي خانه است، عنصري كه در سودان، بخش اسالمي و مذهبي است. در خانه

كاري، درهاي ورودي مفصل، نماسازي و... نجلوي خانه بسيار مورد تاكيد است: نرده، چممنطقه هم  كشورها

افراد به محض انتقال به خانه زيادي دارد و  كاري جلوي در خانه، اهميتچمنهاي زيادي، براي آمريكايي

تري را انجام نداده باشند نسبت به جديد، حتي اگر هنوز بخش مهمي از وسايل را نخريده و يا كارهاي واجب

به  شخصيت آن خانواده و نيز موقعيت مطلوب محل قرار دارد.كه در ارتباط مستقيم با ا چر كنندآن اقدام مي

گيرد. ثابت فضا صورت مينوع تغيير معنايي در محيط است كه با دستكاري عناصر نيمهعبارت ديگر، اين يك 

توان فهميد كه هاي سنتي چيني مياهميت اين مسئله از حيث معنايي به قدري است كه با بررسي و تحليل باغ

مراتبي، م سلسلهنظمي و عدم تقارن تائويي در مقابل سيستها تائويي است يا كنفسيوسي. (بيدين صاحبان آن

هاي اجتماعي چون هاي محيطي نيز با ساير اشارهها و نشانهبنابراين، اشاره متقارن و مستطيلي شكل كنفسيوسي)

  كنند. لباس، زبان و... تركيب شده و مفاهيم را منتقل مي

كشد. او ر ميشكلي از ارتباط غيركالمي به بحث بيشتبه عنوان مشخصا فصل پاياني كتاب راپاپورت، محيط را 

را ارتباطاتي بين اشياء و اشياء، مردم و مردم و نيز مردم و ابتدا تعريف محيط را به پرسش كشيده و در پاسخ، آن

كند هاي پيشين خود درخصوص معناي طراحي محيط مياي به بحثهمچنين اشارهكند. اشياء تعريف مي

او طراحي محيط را به آن پرداخته شده است.)  هاي زيستي مفصال(بحثي كه در كتاب منشا فرهنگي مجتمع

محيط، مجموعه روابط گويد نامد و ميو نيز معني مي دهي آگاهانه چهار عنصر زمان، فضا، ارتباطاتسازمان

دهد كند و تذكر ميتعريف مي »بسط سه بعدي جهان اطراف ما«اي بين اين چهار عنصر است. او فضا را پيچيده
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به مجموع ارتباطات كالمي و غيركالمي بين افراد اشاره دارد، معني تنها ارتباطات  درحالي كه ارتباطات،

كنند طور كه در فضا زندگي ميگويد كه مردم همانميدرخصوص زمان شود. همچنين غيركالمي را شامل مي

هاي مجتمعطور كه در كتاب منشا فرهنگي كنند. منظور او از سازماندهي زمان، هماندر زمان هم زندگي مي

را چيزي خطي يا هاي ذهني بزرگ مقياس از زمان كه مثال آنزيستي هم اشاره كرده دو چيز است: اول، نقشه

تواند چهره متفاوتي به شهر بخشيده نگر. اين نوع نگاه به زمان، مينگر است و يا آيندهبيند، گذشتهاي ميچرخه

كند كشور هند است كه اعتقاد به اي اين منظور استفاده ميو خود را در آن بيان كند. مثالي كه راپاپورت بر

اي و تناسخ باعث شده كه در شهرهاي اين كشور، عناصر طبيعي مانند حيوانات و گياهان سيستم زمان چرخه

نگر دارد نسبت به انگلستان كه حفظ شده و حضور چشمگيري داشته باشند، يا مثال در آمريكا كه سيستمي آينده

اش است ما با مناظر متفاوتي مواجه هستيم. برداشت دوم راپاپورت از عنصر اني معطوف به گذشتهاز نظر زم

كنيم كه در يك ثانيه هايي تبليغ ميما براي ساعت« گويد: هاست. او ميزمان، سرعت و نيز ريتم و نظم فعاليت

» ن مقياس زمان است.تريدهند درحالي كه در فرهنگ پيبلوي سنتي، يك هفته، كوچكاز سال رخ مي

ها با زمان ساكنان شمال ايتاليا به هيچ وجه يكي ) يا مثال زمان سكوت و خواب براي سوئيسي1384:197(

ها. راپاپورت بحث زمان را با ذكر اين نكته به نيست و دقيقا مترادف با زمان شلوغي و فعاليت و سروصداي آن

تر است. از آن اغلب در سطح زماني نسبت به فضايي جدي برد كه تضادهاي فرهنگي و مسائل ناشيپايان مي

ها هم ارتباطات را منعكس كرده اما منظور او از سازماندهي ارتباطات چيست؟ راپاپورت معتقد است كه محيط

كي، كجا، و كسي، چه« هاست:اطات نيز پاسخ به اين پرسشسازند. منظور از ارتبرا هدايت و كنترل ميو هم آن

بنابراين، ارتباط، به رابطه بين مردم با هم اشاره دارد، معني اما، عنصر ديگري است كه به مردم و محيط » ؟با كي

تواند هم مطرح شود: هم از طريق سازماندهي فضا و هم گردد. طبق نظر راپاپورت، معني از دو طريق ميبازمي
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ذكر شد. او درنهايت اين مبحث را چنين چه در باال ها و تمام آنها، اشكال، اندازهاز طريق عالئم، رنگ

  كند كه غرض از سازماندهي فضا و زمان و معني، كمك به برقراري و تسهيل ارتباطات است.بندي ميجمع

طور در فضاهاي عمومي به پرسش كشيدن اين مسئله است كه افراد چهآخرين بحث راپاپورت در اين كتاب، 

ها و كند؟ پاسخ اينست: افراد برخي اشارهها تعامل نمينيم كسي با غريبهداكنند، درحالي كه ميبا هم تعامل مي

شود كه آن فرد را از كنند، تناوب در ديدن نيز باعث ميها را از ظاهر و رفتار يكديگر ديده و تحليل مينشانه

شده و امكان  تررفته تخصصيهاي عمومي هم رفتهكه محيطها خارج كرده و آشنا كنند. ضمن آندايره غريبه

هاي عمومي تخصصي دهند. به عبارت ديگر، اين محيطبرقراري ارتباطاتي را بين افرادي همگون افزايش مي

گويند: همان بيرون بمان! به اين واسطه نيز شده، برخي افراد را به داخل خود دعوت كرده و به برخي ديگر مي

كند.  ات انساني در شهرهاي ناهمگن امروز بازي ميتري در برقراري و سازماندهي ارتباطمكان، نقش پررنگ

بندي كرده و كند كه فضاها مردم را به وضوح طبقهاهميت اين مسئله به قدري است كه راپاپورت تصريح مي

تر و وجود نداشته باشد تعامالت كم ايبنديچه اگر هيچ طبقهكنند. چنانتعامالت و ارتباطات را محدود مي

  .هيچ تعاملي با بيگانگان نخواهند داشتديگر افراد رسد كه ي ميكمتر شده و به حد

گويد سازندگان، با ترين بحث خود را در اين كتاب در قالب مدلي خالصه كرده ، مدلي كه ميراپاپورت، مهم

 اند،هاي خود را به زباني رمزگونه در داخل آن جاگذاري كردهها، افكار و پيامساختن يك محيط مصنوع، ارزش

هايي كه مخاطب به محض ديدن بنا و فضا متوجه آن شده و  در صورت آشنايي با آن فرهنگ، قادر به پيام

اي ها خود بود. اين فرآيندي است كه اگر كامال درست اتفاق بيفتد نتايج قابل مشاهدهترجمه و خواندن آن پيام

  در رفتار فرد خواهد داشت.
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ش، به عبارت ديگر، با استفاده از اين رو

محيط، رفتارهاي مناسب در هر فضا را 

كند، جاي هر شخص براي افراد تعيين مي

سازد، باعث را در آن فضا مشخص مي

تداوم حافظه افراد شده و درنهايت، توسعه 

ارتباطات انساني را در محيط موجب 

كه محيط مصنوع حرف آخر آن شود.مي

اجتماعي هستند و نظم  نمادهايي كه ، با ما را دارندارتباط  ي كه قصد برقراريي است نمادهاپيرامون ما مملو از 

  دهند. مي مانرا نشان موجود در آن فضا

  

  

 ٨٧: ١٣٨۴راپاپورت،  -کدگذاری و کدزدايی از محيط
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  ١١»شناسي مسكنانسان« 

ترجمه شناسي مسكن، انسان، 1388راپاپورت، آموس، 

   .انتشارات حرفه هنرمند، خسرو افضليان

 عناوين با فصل 6 اي است كهصفحه 224كتابي 

  زير دارد:

 موضوع تعريف و طبيعت 

 مسكن شكل درباره مختلف هاينظريه 

 خانه شكل و فرهنگي - اجتماعي عوامل 

 تغييردهنده عامل اقليم؛ 

 ،عوامل تكنيك؛ و مصالح كنستروكسيون 

 تغييردهنده

 امروز به نگاهي 

 

 و معابد از را دخو مطالعه شناسي،باستان است زمانيمدت كه كندمي آغاز نكته اين ذكر با را كتابش راپاپورت،

 بناي تريناصلي و بارزترين كه خانه" حالاين با كرده معطوف خود كليت در شهر سمت به مقابر و قصرها

 سنت معماران، ظهور از پيش كه را سازيخانه مردمي سنت او ".شودمي فراموش غالبا هم هنوز است مردمي

                                                            
  شناسی مسکن ترجمه شده است.است که در فارسی به انسان» شکل خانه و فرهنگ«عنوان اصلی اين کتاب  ١١ 
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 كه رودمي پيش بدانجا تا و دانسته قوم يك غرايز و تمايالت ها،ارزش نيازها، ناخودآگاه ترجمه بوده، غالب

 ".است شده بيان ديگري صورت به كه ايستبينيجهان مردمي، معماري": گويدمي

 هايانسان حيوانات، برابر در خود از محافظت براي انسان نياز به پاسخي را خانه اينكه است معقتد راپاپورت

 بارهاين در او. گيرددربرمي را سرپناه مفهوم تنها اين، و نيست كافي بدانيم وهواييآب فشارهاي يا ديگر

 از يكي كه نمود انكار و گرفت ناديده مسكن براي را سرپناه مهم بسيار نقش تواننمي كه هرچند": گويدمي

 ديدتر مورد خود، نقش در اساسي نياز يك عنوان به سرپناه سويي از ولي باشدمي انسان اساسي و اوليه نيازهاي

 و يونيورسال نه و طبيعي عمليست نه خانه، ساختن كه شودمي گفته چنين مواردي در. است گرفته قرار سوال و

 به مسكن داراي كه كنيممي برخورد قبايلي به استراليا و جنوبي آمريكاي شرقي، جنوب آسياي در دليل اين به

 ".باشندنمي آن متعارف معناي

 چيست از برگرفته خانه، شكل در تنوع همه اين راستي، به كه اينست كتاب، ينا در راپاپورت پرسش مهمترين 

 مطرح را اينظريه خود، سوال اين به واكنش در او تاثيرگذارند؟ ما هايخانه شكل تعيين بر عواملي چه و

 و فياييجغرا جبرهاي و اقليم به را اولويت كه هايينظريه است، موجود هاينظريه برخالف تاحدي كه كندمي

 ساكنان بين در خانه شكل از گوناگوني هاينمونه كتاب، اين در او. دهندمي وسازساخت تكنولوژي و مصالح يا

 هايشيوه به نه و اندشده ساخته شيوه اين به هاخانه اين چرا كه دهدمي توضيح و كرده معرفي را قاره پنج

 اين نمود مهمترين گويدمي و كشيده چالش به خانه، كلش در را اقليم كنندهتعيين نقش ابتدا در او. ديگري

 رغمعلي حتي و برده جديد مكان به را خود فرهنگ سازيخانه شيوه كه ديد توانمي مهاجران بين در را مسئله

 باشد اقليم تاثير تحت آنكه از بيش خانه شكل اينجا در. دارند تاكيد آن حفظ بر همچنان جديد، اقليم با تضادش

 مذهبي منعيات و محرمات چگونه اينكه از كندمي مطرح ديگري هايمثال همچنين او. است سنت از تهبرگرف
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 و شوم را درختان سايه كه آنجايي از "شام" اقوام مثال شوند، اقليم با ناسازگار هايحلراه ساززمينه توانندمي

 در آنها معابر و هاخانه نتيجه، در. كنندمي جلوگيري خود سكونت محل در درخت كاشتن از دانندمي بديمن

 .دارد قرار خورشيد سوزان تابش معرض

. است ساخت تكنولوژي و مصالح شودمي خانه شكل در آن كنندهتعيين نقش منكر راپاپورت، كه ديگري عامل

 الزاما كه ددهمي نشان كاليفرنيا غربي جنوب در پومو پوستانسرخ سازيخانه شيوه جمله، از مثال چند ذكر با او

 اين زندگي در چنانكه سازد، دگرگون را خانه شكل تواندنمي جديدتر، مصالح و هاتكنولوژي به دستيابي

 همچنان آنها ولي اندشده ساخته جديد مصالح از را خود تشريفاتي و آييني بناهاي كه بينيممي هم پوستانسرخ

 .دارند تاكيد درختان برگ و شاخ از هاستفاد با و ساده شيوه همان به هايشانخانه ساخت بر

 چرا ندارد مسكن شكل با رابطه در را كنندهتعيين نقش راپاپورت، نظريه در نيز مسكن ساخت موقعيت و سايت

 ،...)و آب نزديك جنگلي، دار،شيب مثال( واحد هايويژگي با زميني در كه كرده مطالعه را بسياري موارد او كه

. نمود مشاهده مختلفي هايسايت در توانمي را يكساني اشكال يا و اندشده اهرظ خانه از متنوعي اشكال

 محل شودمي ناميده هوگاكو نام به كه )بنا جهت تنظيم( يابيجهت سيستم ژاپن، در":گويدمي راپاپورت

 هاييخانه هند، در كه درصورتي كندمي تعيين توپوگرافي تاثير و نقش به توجه بدون را ژاپني خانه قرارگيري

 جهت در هاخانه ورودي كه اندگشته متمايل شرق به دقتي چنان با شوندمي ساخته تند هاييشيب روي بر كه

 ".شودمي باز شيب

 سه از برگرفته را خانه شكل كه هاييتحليل او تكنولوژيكي، و محيطي جبرگرايانه هايگرايش از انتقاد از پس

 را دست اين از هاييتحليل نواقص هايي،مثال با و كشيده نقد به دانندمي مذهب و اقتصاد دفاع، اجتماعي عامل
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 انتقادات، اين دنبال به كه زماني. شودمي شروع اين از پس درحقيقت، راپاپورت كار اصلي بخش. دهدمي نشان

 شكل": دكنمي مطرح چنين را خود پايه فرضيه او. آيدبرمي خانه شكل توضيح براي اينظريه تدوين پي در

 از ايمجموعه حاصل خانه، شكل بلكه نبوده، ديگري واحد سببي عامل هر يا فيزيكي نيروهاي نتيجه تنها خانه،

 را فرهنگي و اجتماعي نيروهاي من نتيجه، در... باشدمي آن شكل ترينوسيع در فرهنگي - اجتماعي عوامل

 شكل سرانجام، كه آنچه... ناميد خواهم تغييردهنده اي ثانويه نيروهاي را نيروها ديگر و اصلي يا اوليه نيروهاي

 او ".دارد آرماني زندگي از قوم يك كه است بينشي دهد،مي شكل آنها روابط و فضا به و كندمي تعيين را خانه

 در قوم، هر كيهاني يا كاسمولوژيك سيستم است معتقد و گرفته درنظر زندگي شيوه مادي بيان را خانه

 به راپاپورت، آن، از پس. آيددرمي تصوير به و شده بازتوليد خانه، و شهر چون ديگري ركوچكت هايسيستم

 خوردن، غذا چون ايروزمره اساسي نيازهاي اينكه پردازد،مي خانه شكل و زندگي شيوه مفهوم بين ارتباط ذكر

 بر چگونه... و محرميت مسئله زن، جايگاه خانواده، شكل چون عوامل برخي همچنين و نشستن خوابيدن،

 .گذارندمي تاثير آن معماري و خانه شكل مصالح، سايت، انتخاب

 هاخانه وسازساخت بر تكنولوژي و مصالح و اقليم تاثير تشريح به مشخصا كتاب، اين پنج و چهار فصل در او

. بود اهدخو توجه جالب ندارند معمارانه مفاهيم با زيادي آشنايي كه شناسانيانسان براي كه پردازدمي

 هايسنت و موجود فضاي نقد به آن، در كه است "امروز به نگاه" عنوان با فصلي راپاپورت، كتاب بخشپايان

 بهداشتي نيز و مقاومت شاخص نظر از جديد هايخانه مزيت منكر گرچه او. پردازدمي معمارانه سازيخانه

 سبك و خانه فضاي بين تناسب توانندمي بهتر سازي،خانه مردمي هايسنت كه است معتقد اما شودنمي بودن

 .كنند حفظ آنرا ساكنان زندگي
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 مردمي هايسنت در موثر اجتماعي فاكتورهاي امروز هرچند كه كندمي گيرينتيجه چنين را خود مباحث او

 ،فيزيكي عوامل كه گفت تواننمي همچنان ولي دهندمي دست از را خود اهميت دارند رفته رفته سازيخانه

. اندشده قبلي فاكتورهاي جايگزين جديدي فرهنگي -اجتماعي فاكتورهاي كه چرا كنندمي تعيين را خانه شكل

 در": گويدمي و كرده اشاره هاخانه اين در هاحمام باالي تعداد مورد در آمريكا تجارتي هايآگهي تاكيد به او

 به خانه شدن وارد همچنين راپاپورت ".بگيرد را جديدي مذهب جاي تا رودمي بهداشت آرمان متحده، ايالت

 زمينه در "حيثيت آرمان" عنوان تحت جديدي آرمان گيريشكل موجب خود كه كندمي مطرح را مد فرآيند

 بد سمت به آن نشدن باز آن، در متنوع و جديد مصالح از استفاده خانه، بودن شيك. است شده خانه شكل

 به دادن شكل براي ابزاري يا وسيله را خانه او درنهايت،. هستند جديد ورهايفاكت اين از هاييمثال... و كوچه

 شكل در دخيل فرهنگيِ - اجتماعي عوامل و هااولويت شناخت و مطالعه بر رو،همين از و داندمي شخصيت

  .ورزدمي تاكيد آنها ساكنان براي امروزي هايخانه مطلوب
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 چند مقاله از راپاپورتمروري بر 
  

از راپاپورت تاكنون صدها مقاله منتشر شده كه 
ها خواهيم دي از آنبخش، مروري بر تعدا در اين

 همگني«، »هاي فرهنگي معماريخاستگاه«داشت. 
و » نظم شهري«، »شهري هايمحله در ناهمگني يا

  جا مرور خواهند شد.در اين
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   ١٢ ، ترجمه صدف آل رسول و افرا بانك»ريهاي فرهنگي معماخاستگاه«

ها به چرا انسانبه اين سوال ساده و ظاهرا بديهي پاسخ دهد كه اي سعي دارد صفحه 42راپاپورت در اين مقاله 

اي را كه هاي كليشهدر همان ابتدا پاسخاو داد؟ ها پاسخ ميمعماري روي آوردند و معماري، به چه نيازي از آن

در پاسخ به اين سوال كه معماري از چه آغاز شده : «كندرسد مطرح كرده و رد ميمخاطب مي احتماال به ذهن

هاي براي بقا اغلب مردم به ظن قوي خواهند گفت از ساختن سرپناه. البته اولين بناها سكونتگاه بوده و انسان

او در ) 57: 1382(راپاپورت، .» ستاحتياج به سرپناه دارند ولي سرپناه بودن تنها كار يا حتي كار اساسي خانه ني

مثل همه آثار راپاپورت، اين مقاله نيز مملو از پردازد. مي به اين سوالپاسخ خود ارائه ادامه به صورتي مفصل به 

فرهنگي و تاريخي از هاي ميانآموزهاريخي است. تهاي مختلف هاي متعددي از نقاط مختلف دنيا و دورهمثال

هاي معتبرتر تر و تعميمپردازي قويتوانند به نظريهمهم هستند كه با بسط مصاديق مينظر او دو منبع علمي 

  هاي پيرامون بيرون بكشند. مند از دل آشفتگيهايي قانونكمك كنند و مجموعه

ها هم فضاها گويد كه حتي آناز زندگي حيوانات شروع كرده و مي، او ابتدا چرايي معماري براي پاسخ به سوال

گذاري، قلمرو، هايي ويژه سكونت، تخمسازند، مكاناي ميهاي ويژهز هم تفكيك كرده و براي خود مكانرا ا

جا به باور راپاپورت از آن ،كه پذيرش اين مسئله براي ما سخت استعلت اين گيري.سازي، تغذيه و جفتالنه

هاي اهلي نيز بسياري از اين توانگيرد كه ما شناخت كافي از حيوانات وحشي نداريم و حيوانات نشات مي

افتد و مسئله ها مياتفاقي به كرات در زندگي آناند ولي واقعيت آنست كه چنين خود را به مرور از دست داده

جا بايد به اين در اين دهي به فضا اشاره دارد كه خود، نوعي ساختن محيط است.قلمرو، دقيقا به همين نظم

                                                            
   ٨٢١٣، زمستان ٨مجله خيال، ش  ١٢ 
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سقف زدن نيست، او ساختن را نظم راپاپورت از ساختن، صرفا ديوار كشيدن و مسئله توجه داشت كه منظور 

گويد حتي بوميان استراليايي كه ساختماني ميرو داند و به هميندادن محيط بر مبناي يك مدل ذهني مي

را به  ها به كرات دورتادور منزلدهند، مثال زنان آنسازند، عمل تفكيك و تمايزبخشي فضايي را انجام مينمي

كنند و همين تغيير شكل ظاهري زمين، مرزي مهم ميان فضاي عمومي متر جارو مي 9اي به قطر شكل دايره

دهد در سراسر قلمرو اين بوميان، هيچ شود. او ادامه ميها محسوب مياردوگاه و فضاي خصوصي خانواده آن

ها خلي اردوگاه و محيط داخلي خانوادهداديوار حائلي نيست ولي مرز بين محيط خارجي بيابان، محيط نيمه

گويد كه گرچه در و ديوار و نرده و مي جا راپاپورتكند. اينهمواره مشخص است و كسي به آن تعدي نمي

، نظاير آن، عموما براي تعيين مرزهاي داخل/خارج، مقدس/نامقدس، مذكر/مونث، عمومي/خصوصي

شود ولي كه گرچه ديده نميهم وجود دارند  نامرئي يزهايمرولي همواره روند و... به كار مي جلويي/پشتي

بندي اطاقه قوم مايا كه بي هيچ تقسيمهاي تك؛مثال خانهاندكنندهتعييندر مراودات اجتماعي، ساخته شده و 

اين مرزهاي نامرئي  شوند.اي تنها از طريق يك نظام ذهني پيچيده به دو بخش زنانه و مردانه تقسيم ميكالبدي

مثال شاخص او دهد. هاي مختلف توضيح ميدر فرهنگ» آداب ورود«هاي متعددي درخصوص با ذكر مثال را

ها با رسيدن به تير مخصوصي در سقف بنا هاي دهقاني قديمي در نروژ و سوئد است كه غريبهخانهجا در اين

  خل اطاق هستند. جا هم در داكه ظاهرا تا همانبايست ايستاده و اذن دخول بگيرند با اينمي

آثار معماري به هايي از اولين نمونهكرده و به  رجوعهاي اوليه به زندگي انسان پس از اين مقدمه، راپاپورت 

اند كه قابل حسوسي از خود به جا گذاشتهگردد، آثاري كه برخالف نظام بوميان استراليا، چيز مجامانده مي

 8/1كند كه اشاره مي ها در اولدوايي جرج تانزانيااپتيكانه استرالاو به بقاياي به جا مانده از خبررسي است. 

هزار ساله تراآماتا در نزديكي نيس فرانسه. نتيجه او از اين بحث آنست  300ميليون سال قدمت دارد و يا كلبه  
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غيير بخشي، آگانه توسازي كه محيط مادي را براساس قالب ذهني نظامهرگونه ساخت«كه معماري به معناي 

كنيم. به عبارت ديگر، راپاپورت تاكيد تر از آن دارد كه ما فكر مياي بسيار قديمي) سابقه69(همان: » دهد

  تر از اولين معمار است. كند كه سابقه معماري، بسيار قديميمي

رت توجه راپاپواند؟ ها ساختهكه چرا انسانگردد، اينجا به بعد او مشخصا به سوال اول خود بازمياز اين

سازي صرفا ايجاد سرپناه بود بايد انتظار اگر هدف از ساختمان« كند كهمخاطب را به اين مسئله جلب مي

كه طور نيست. مضافا اينداشتيم كه مردم فقط به استفاده از مصالح در دسترسشان تمايل نشان دهند ولي اينمي

» متبادر كنند، يعني مصالح، كاركردي ارتباطي دارند.شود كه معناي خاصي را اي استفاده مياز مصالح به گونه

واقع در تنوعات موجود در بناهاي علت كند: اول، همچنين به دو تيپ علت ديگر نيز استناد مياو  )84(همان:

از ماندگارتر  و ترباشكوهبرخي بناهاي غيرمسكوني كه ازقضا هميشه علت وجودي وجود يك مكان و دوم، 

هاي مصر نيز همراه بوده است، مثال كاركرد كاخ ها با سختي بيشتريته شده و معماري آنبناهاي مسكوني ساخ

اند و تنها قدرت او را به تصوير كشيده و در ذهن رعايا ها حتي محل سكونت فرمانروا نبودهباستان چيست؟ آن

طور رد پس اين سواالت را چهها به سرپناه بود كه معماري را به وجود آواگر نياز انسانكردند. حال تثبيت مي

گويد جا مجددا نظريه خود را درباره رابطه بين معماري و ذهن مطرح كرده و مياو در اينبايست پاسخ داد؟ مي

راپاپورت  .شوندكه تمايزهاي هستي ابتدا شناخته شده، سپس با زبان تشريح و در نهايت، با معماري، بنا مي

اي وجود هرقدر هم كه ساده باشد بايد پيش از ساخته شدن، در مقام ايده هر شيء مصنوع،«كند كه تاكيد مي

) 88(همان: » كند.كه ساخته شد به ما در يادآوري آن ايده اوليه كمك ميداشته باشد. اين شيء پس از آن

سنتي، اين  در حالت شود.ها را به افراد متذكر مياست و آنها و باورهاي هر قوم آرمانبنابراين معماري، تجسد 
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هر بنا، شهري است «  13كه به قول آلدو وان اِيكتوان ديد چناننظم آرماني را هم در شهر و هم در بناها مي

ند. يكي كدر تاييد اين نگاه، راپاپورت نيز از چندين مثال عيني ياد مي» كوچك و هر شهر، بنايي بزرگ.

است كه مربوط به هزاره هفتم پيش از ميالد است.  يوگوسالوي 14لپنسكي ويرمعماري ها بارزترين اين مثالاز

اي شكل است كه مبتني بر حالت خاص دفن ها ذوزنقهتك خانهدر اين منطقه، هم فرم كلي شهر و فرم هم تك

  امواتشان است. 

 76: 1382 راپاپورت،

  
  38: 1366راپاپورت،       76: 1382راپاپورت، 

كه بناهاي مختلف مسكوني و غيرمسكوني هم در گذشته از يك مدل سازد او اين نكته را نيز خاطرنشان مي

هاي بزرگتري داشته، يا اند و بناهاي غيرمسكوني شاخص (مانند فضاهاي مذهبي) يا مقياسكردهپيروي مي

  شده است. اي واقع ميتزئينات بيشتري و يا در مكان ويژه

، كندرفتار انسان را به نمايشي تشبيه مي رود كهميتا آنجا پيش در تاثيرپذيري معماري از فرهنگ  راپاپورت

ها وسايلي براي سازد. در اين نگاه، ساختمانها فراهم ميبراي ايفاي بهتر نقش راآنمعماري، صحنه  نمايشي كه

ه در آفريقا با هدف برقراري ارتباط با نياكان ب 15به عنوان مثال، خانه مردم تِمِنتنظميم رفتارهاي انسان هستند. 

ها ساخته شده و يا بسياري از بناهاي سنتي درواقع نمايشي از صور آسماني تلقي منظور طلب بركت از آن

                                                            
13 Aldo Van Eyck 
14 Lepenski Vir 
15 Temn 
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دهنده نظام ذهني بار ديگر بر نقش مذهب به عنوان نظمبنابراين در اين مقاله حاضر نيز راپاپورت يكاند. شدهمي

هاي حاصل از آن ماري در جوامع سنتي را در آموزهدهنده نظام فضايي تاكيد كرده و به نوعي، خاستگاه معو نظم

   داند.مي

هايي هم در گذشته، چنين نمادپردازيگذارد كه راپاپورت در قسمت پاياني مقاله خود بر اين نكته انگشت مي

هاي شد ولي با گذر زمان، تدريجا به ساختماندر بناهاي مسكوني و هم غيرمسكوني (به ويژه مقدس) ديده مي

فرهنگ در ضرورت توجه به . او طبق عادت هميشگي خود، صحبتش را با تاكيد بر شودكوني محدود ميغيرمس

 ها وهاي سازگار، چون در انطباق با انسانكه محيط سازدوسازها پايان برده و خاطرنشان ميها و ساختطراحي

كه افراد مجبورند خود را با  دهند، نسبت به زمانيگيرند عموما تنش كمتري را بروز ميفرهنگشان شكل مي

شود كه فراتر از معماري زماني بهتر درك مي«بخش اين مقاله، چنين است: پايانمحيطي ناسازگار وفق دهند. 

گري كه سرپناه و فراتر از پاسخي به كاركردهاي آشكار و ظاهري بدان نظر شود. لذا بيان همه چيزهاي دي

شود و بايد محقق شود. هرچه ما دهند و هستند بسيار ضروري ميهاي مصنوع انجام ميها و محيطساختمان

  )93(همان: » شود.بيشتر بدين گونه بينديشيم بيشتر محقق مي
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 16ترجمه شبنم اسماعيلي، »شهري هايمحله در ناهمگني يا همگني«

د دارند يا خير؟ و اكنون وجوكه آيا همهستند؛ اين ١٧هاي شهريترين سوال راپاپورت در اين مقاله، محلهمهم

محيط به اين سوال پاسخ دهد. محله از نظر راپاپورت، واسطي ميان  -كند با يك رويكرد انساناو سعي ميچرا؟ 

محل سكونت هر فرد با كل شهر است چرا كه در بسياري از شهرهاي امروزي ديگر يك نفر تمام شهر را بلد 

نوان يك حلقه واسط مدام در ارتباط است. راپاپورت، محله را اش به عنبوده و با آن سروكار ندارد ولي با محله

بيش از هر چيز شهري دانسته و معتقد است آن  ريزانبرنامهتر از واحدهاي همسايگي مدنظر به مراتب كوچك

هم براي تشكيل شده است. گستره آن فضايي و اجتماعي هايمولفه از تركيبييك تعريف ذهني است كه با 

هاي كالبدي و اجتماعي مشخص شده است. او مورد توافق همه باشد عموما با يكسري نشانه كه بتواندآن

هاي مختلف متفاوت است و نسبت به محله براي افراد و جمعيت مفهومهمچنين به اين مسئله اشاره دارد كه 

  شود.مي هاي سن، جنس، سبك زندگي و... از درجه اهميت كمتر يا بيشتري براي افراد برخوردارشاخص

 كند: ها پرداخته و درخصوص آن سه سوال را مطرح ميدر محله 18نيهمگپس از اين تعريف، او به مسئله 

 ؟باشند همگن بايد هامحله آيامنظور از همگني يك محله چيست و 

 ؟نياز است تا چه اندازه از همگني براي يك محله

  هاي ناهمگن؟كنند يا محلهيجاد ميمختلف ا گروههاي ميان متقابل كنش بيشتر همگن هايمحله

                                                            
  است همين به راپاپورت ايموس مقاله از بخشی متن اين ١٦ 

.environment studies" in Architecture and behavior  ‐Rapaport,Amos,1981"Neigborhood, Heterogeneity or Homogeneity, the field of man

77‐journal.vol 1,pp:65.  

  
17 urban neighborhoods 
18 homogeneity 
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 كه ندارد اثبات به نيازي و است توافق مورد تقريبا نكته اين«گويد: راپاپورت درخصوص سوال اول مي

 تاييد شناختيباستان و تاريخي هايداده را امر اين و اندداشته دائمي حضور تاريخ طول در همگن هايمحله

 هنگام همچون دورانها از برخي در و شرقي آسياي و هند همچون ها مكان برخي در} هامحله اين. {كنندمي

 گروه همچون هاگروه از برخي براي و هستند تريافته شكل فرهنگي سريع تغييرات يا و جمعيدسته مهاجرتهاي

 مهم و برجسته بسيار آنها براي مكان كه هايي گروه معناي به) localities( هامحلي يا و فشار تحت هاي

 حمايت نوعي كه چرا است، بوده ترمتداول آنها ميان در بنابراين و بوده تراهميت با ديگران نسبت به است،

مند و هاي اين همگني را امري مكان(راپاپورت، ترجمه اسماعيلي) او شاخص» .است كردهمي ايجاد را ذهني

 خويشاوندي، ،)منشا(اوليه مكان نژاد، طبقه، ،مذهبكند كه متغيرهايي چون حال اضافه ميمند دانسته بااينزمان

اند. امروز اما سبك در آن موثر بوده ... و سن شغل، عالئق، مجموعه تحصيالت، زندگي، مرحله زبان، كاست،

» ... و زماني الگوهاي غذايي، عادات كودكان، پرورش منابع، از برداريبهره چگونگي انتخاب«زندگي به عنوان 

كند كه اين حال راپاپورت تاكيد ميبااين .است همگني تعريف در متغير مهمترين به شدن ديلتب حال در(همان) 

همگني همواره يك امر ذهني است و به همين رو نبايد تعجب كنيم اگر كه يك محله به ظاهر ناهمگن، در 

به خوبي عمل  توانندهاي ظاهري و تحميلي نيز عموما نميدرون خود احساس همگني كند! درمقابل، همگني

  كنند. 

را مطرح كرده و اين ها تمايل به همگني دارند؟ اين، سوال ديگري است كه راپاپورت حين بحث آنچرا محله

 ترتيب اين و به داده براي افراد افزايش را پذيري بينيپيش همگوني،دهد: موارد را به عنوان پاسخ ارائه مي

را در شرايط مختلف به افراد داده و مانند يك سپر  كردن عمل درست شود. قواعدمي استرس كاهش باعث

 را غيررسمي كنترلهاي و قوانين از گيري بهره بنابراين و كرده فراهم را كنترلي خود امكان كند.دفاعي عمل مي
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 افراد شده نزديك ارتباط برقراري و مشاركت همكاري، موجب امر اين. دهدمي افزايش رسمي قوانين به نسبت

 متقابل افراد از هم امكان حمايتهاي فرهنگي، تغييرات و فشار مواقع همچنين در.است پذيري انعطاف نمتضم و

 يك گيري شكل و بخشي شخصيت موجبشهري هم  طراحي منظر ازها عالوه بر همه اين. كندمي فراهم را

  شود. اي از شهر ميدر گوشه منسجم شخصيت

مطرح  اين همگني مقياس ديگري را درباره پرسش همگني، به هاحلهم تمايل درباره شواهد اين ارائه از پس

كند كه كند، موضوعي كه به زعم خود او تاكنون مطالعات كافي بر رويش انجام نشده است. او تاكيد ميمي

هزار نفر، گرچه ناممكن نيست ولي بسيار سخت بوده و به  10داشتن يك محدود بزرگ همگن مثال با جمعيت 

تواند راهگشا باشد. نتيجه كه شاخص همگني را چه چيز در نظر بگيريم ميحال اينافتد. با اينق ميندرت اتفا

براي  مختلف گروههاي افراد و قابل بررسي است ١٩كوچك محلهاين بحث آنست كه همگني، بيشتر در قالب 

  .باشند كوچك سمقيا لحاظ به ،همگن هايعرصهباشند بايد  داشته اطالع ديگران از بتوانند كهآن

 چراكه با وجود اهميت مسئله همگني، كند. ايندر ادامه اين مقاله، راپاپورت سوال ديگري را طرح مي

دهد: تاكيد دارند؟ او به اين سوال چنين پاسخ مي ناهمگن هايمحله طراحي شهر، عموما به طراحي هاينظريه

 به ناهمگن هايمحله طراحي از و بوده گوناگوني وههايگر ميان ارتباط ايجاد براي تمايل آن دليل تريناصلي«

هاي شهري يكي از مسئله همگني يا ناهمگني در محله» .است شده استفاده آن به نيل جهت در ابزاري عنوان

راپاپورت خود  موافقان و مخالفان ايجاد كرده است.هاي مفصلي را بين شهري است و بحثهاي ترين بحثمهم

ها شود و تواند منجر به ارتباط آنصرف همجواري افراد با هم نمي است و معقتد است كهي موافقان همگناز 

جاست كه ضرورت اينشود. تبديل مي گيري و يا حتي تضادكنارهحتي در برخي موارد، خود به عاملي براي 

                                                            
19 micro‐ neighborhood 
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و » ما«فراد در قالب بندي اسيستم شناختي انسان، تمايل به دستهگويد كه شود. راپاپورت ميهمگني بيشتر مي

 يك در را آنها بتوانند كه شوندمي مراوده وارد ديگران با ترسهل زماني مردمدارد و اين درحالي است كه » هاآن«

او همچنين به صرف وجود همگني براي ، فضايي كه ديگر با هم غريبه نباشند. دهند قرار آشنا اجتماعي فضاي

 كه فضاهايي بايد دهد، رخ متقابل كنش آنكه براي«كند: نبوده و اضافه مي هاي شهري قانعايجاد ارتباط در محله

ها، ها، فضاهاي خريد و سوپرماركتبرخي پارك.» باشند داشته وجود ناميد، خنثي هايعرصه را هاآن توانمي

د او توانند در زمره فضاهاي خنثي يك محله محسوب شوند. اين درحاليست كه به گفته خوفضاهاي كاري مي

 در اين و اندبوده موفق كمتر زمينه اين در شوندمي پيشنهاد طراحان توسط اغلب اينكه رغمعلي مدارس«

 كنندمي بازي نقش بسيار آنها رفتار و زبان كودكان، پرورش زندگي، سبك تعريف در مدارس كه است شرايطي

  .» است افراد توسط هامحله انتخاب شرايط از اغلب و

گزيني براي ايجاد ضرورت وجود فاصله و خلوت پردازده راپاپورت در اين مقاله به آن مينكته ديگري ك

 در محيط -انسان مطالعات انتظار از دور و عام بسيار ستاوردد«گويد: باره ميارتباطات اجتماعي است. او در اين

 در مردم كه است داده نشان هامحله و باز فضاهاي ها،خانه از ايمجموعه خانه، اتاق، گوناگون مقياسهاي

 برقرار ارتباط ديگران با بهتر بسيار اختياركنند، گوشه آن در يا بمانند خصوصي عرصه يك در توانندمي شرايطي

 قرار يكديگر كنار در امن هايعرصه اين وجود بدونه مكاني در اگر كه شرايطي در ديگر طرف از. كنندمي

او به اين مسئله در كارهاي ديگر خود هم به كرات اشاره كرده كه طبق » .درسمي حداقل به آنها مراوده گيرند،

كنند به مراتب بيشتر از مردمي هاي شخصي و با فاصله از هم زندگي ميارتباطات مردمي كه در خانهمطالعات، 

  است كه در آپارتمان و در مجاورت نزديك هم قرار دارند. 
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رخصوص چند نكته است. اول، دوگانه موجود بين برخي طراحان شهري بخش اين مقاله راپاپورت، تذكر دپايان

كه همه چيز ذهني است و بسياري از متغيرها با تعاريف ذهني مرتبطند اي بر شهر ذهن تاكيد دارند و اينكه عده

د: گويدهند. او در اين رابطه ميتوجهي به شهر واقعي هشدار ميرا رد كرده و نسبت به بيو عده ديگري آن

 رفتار بر كه است ذهني محيط اين كه، است اين محيط - انسان مطالعات مشخص دستاوردهاي از يكي«

 محيط از) محيط( اين. است نشده ايجاد ما ذهن در و نيست دلبخواه كامال ذهني محيط اين اما است، تاثيرگذار

 از يكي.است يافته شكل تغيير يذهن محيط و باشد، يافته شكل تغيير است ممكن كه چند هر شده ايجاد بيروني

  ».است تغييرات اين مطالعه دقيقا محيطي شناخت مثال عنوان به محيط -انسان پژوهش محورهاي

آخرين پاراگراف متن راپاپورت، طبق معمول كارهاي ديگر او، تذكر به معماران و شهرسازان درخصوص توجه 

 طراحان، كار كه رسدمي نظر به «فضا زندگي كنند: هاي مردمي است كه قرار است در آن به نيازها و خواست

 محيط .رساندمي ياري ذهنشان در مناسب هاي محيط ساخت در مردم به كه باشد هايي محيط كردن فراهم

 گروه براي  كه رو آن از  هامحله.. .است آنها هاي آرمان  و تصاوير بر منطبق و دارند، تمايل آن به آنها كه هايي

 شوند طراحي محيط -انسان مطالعات اساس بر بايد  كنند، عمل دارند، نياز آنها كه ايشيوه به مردم خاص هاي

  » .آرزوها و حدسها اساس بر نه و

او به اين مسئله در كارهاي ». همگني«هاي شهري اينست: در محلهنتيجه راپاپورت از بحث همگني يا ناهمگني 

جا كه اشاره كرد، آن» معني محيط ساخته شده«توان به كتاب يديگر خود هم تاكيداتي داشته، از آن جمله م

كنند هاي بلند فرار ميكنند و از آپارتمانهاي شهري از دست شهر و مشكالتش فرار ميمردم به حومه«گويد: مي

ها همچنين به عنوان انعكاس كند. معاني اين ساختمانها را تعقيب ميو اين مسئله شهري مثل حشره آن
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نماياند درحالي كه ساكنان، آرزومندند كه در هاي اجتماعي نگاه شده به طوري كه جمعيتي ناهمگون را ميبدي

  )30: 1384» (نواحي همگون زندگي كنند.
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  ، ترجمه سميه جيرياييهاي راپاپورت درباره نظم شهرمقاله

ريت اين موضوع در فارسي، دو يكي از موضوعاتي كه راپاپورت به آن پرداخته، مسئله نظم شهري است. با محو

هاي معناي نظم شهر و نيز فرهنگ و نظم شهري وجود دارد كه هر دو توسط سميه جيريايي ترجمه مقاله به نام

چيستي فرهنگ شروع كرده و پرسش از را با  بحث خوداين راپاپورت، شده و موضوعاتي مشابه يكديگر دارند. 

را ذيل  موجود . سپس كل تعاريفكنداشاره مي خصوص وجود داردين ا شناسان دراي كه بين انسانمناقشهبه 

يك گروه خاص تعريف   اولين طبقه بندي فرهنگ را به مثابه شيوه زندگي: «كندبندي ميتقسيم اصليسه گروه 

 بندي بعدي فرهنگ به مثابه نظامي از نمادها ،دهند . در طبقهاي انجام ميكند كه كارها را به روش ويژهمي

بندي سوم وسيله رمزگان نمادين منتقل شده و طبقهه شود كه بهاي شناختي در نظر گرفته ميوارهمعاني و طرح

شناختي و منابع كند كه با مكان محيطهاي تطبيقي براي بقا تعريف مياي از استراتژيفرهنگ را به مثابه مجموعه

  داند.هم مي اين تعاريف را نه متضاد، بلكه مكملاو .» آن مرتبط است

تعريف آن به راحتي ممكن  ونظم، مفهوم مبهمي است  كند كهتاكيد ميبه تعريف نظم پرداخته و  او سپس

، نظم بحثرو در اين داند. از اينحال ارائه يك تعريف جزئي و مفيد را براي ادامه بحث الزم ميبا اين .نيست

هاي مختلفي را با هم در از روابط كه عناصر و بخش ايدهد، رابطه يا مجموعهرا معادل ساماندهي قرار مي

  دهند.ارتباط قرار مي

دغدغه درحقيقت،  است.اي بين نظم موجود در هر شهر و فرهنگ آن رابطهدرخصوص بحث بعدي راپاپورت 

ه تواند نسبت به مسئلكه طبيعتا نمي سوالياين مقاله، يافتن پاسخي براي اين سوال است،  كليدي راپاپورت در

كند، شهرهاي هايي از شهرهاي مختلف جهان آغاز ميبيان مثالرا با  دوم خود مقاله اوتوجه باشد. معنا بي
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هاي مركزي، اهميت بيشتري نسبت به پيرامون دارند ها مكانهاي اوليه اسپانيا كه در آناي مانند سكونتگاهسنتي

روز اياالت متحده آمريكا كه پيرامون، ارزش و اعتبار رسانند، در مقايسه با شهرهاي امو منزلت واالتري را مي

هاي بندي و مجزا كردن منظم بخشاي براي شبكهباالتري نسبت به مركز دارد. شهرهايي كه اهميت ويژه

طور بايد هيچ تمايلي به اين كار ندارند و... اين همه تفاوت را چهمختلف شهر از هم قائلند و شهرهايي كه 

كند كه اغلب مردم به محض خروج از شهرهاي آشناي خودشان و پورت چنين استدالل ميتعبير كرد؟ راپا

نظمي اين شوند كه نتيجه آن، قضاوت در مورد بيداخل شدن به شهرهايي ديگر، دچار نوعي بيگانگي مي

وت، معاني گويد كه ما بايد در پس تمامي اين اشكال متفاشهرهاست. راپاپورت اين شيوه نگاه را رد كرده و مي

هر  ونظم هاي شهري داراي معنايند بنابراين، متفاوتي را ببينيم كه به آن شهر، نظم خاص خودش را داده است. 

  شود.و مردم و مردم تفسير  از روابط ميان اشياء و اشياء ، اشياء و مردم يبه مثابه مجموعه منظم بايد نظم معيني

ر يك بازار يا مركز خريد در محوطه باز است، جايي كه احتماال مركز گيرد تصويجا به كار ميمثالي كه او در اين

خواهد بازاري متفاوت را تصور كنيم، جايي كثيف كه شود. راپاپورت از ما ميتجارب مهيجي تصور مي

هاي پرتقال است و اصال زيبا نيست. چه اتفاقي هاي آهن گالوانيزه و نيز جعبههاي آن از گوني، سقفسايبان

كند و معناي منتقل شده نظم، آشفته و زشت تعبير ميفتد؟ نظام ارزشي ما به احتمال زياد چنين بازاري را بيامي

هاي ديگر تواند در مورد كليت يك شهر و بخشاين اتفاق مي سازد. را براي ما نامطلوب ميچنين فضايي، آناز 

 ف ، زوار درفته ، كهنه و حتي نيمه مخروبه هستندبسيار كثيآن نيز بيفتد و ما تصور كنيم كه عناصر آن، همگي 

هاي ها بدون شك براي گروهولي بايد توجه داشت كه اين فقط احساس ماست. به اين معنا كه همين مكان

با استفاده از اين مثال، راپاپورت به دوگانه كليدي  شوند.تلقي ميبسيار مهم و مطلوب ديگري از مردم، 

ها تفاسير متفاوتي نسبت به نظم يك گويد كه هركدام از اينديگري اشاره كرده و مي شناسي يعني خودي/انسان
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اجتماع ضد فرهنگ واقع در حومه هاي شهر كاليفرنيا كه حومه آزادي شهر يا بخشي از آن دارند، مثال در مورد 

هاي انكار ارزشبر پايه را نظمي نظم موجود در آن هاخوديتوان نام برد: از دو تيپ تفسير مي شودميناميده 

مكان اي چون معاني هاغير خوديدهند و در ارتباط قرار مي رهاييرا با جسارت و تعريف كرده و آن پايه

كه اغلب  ارزيابي منفيكنند؛ يك را از آن برداشت مينامطلوب ، كثيف و فقيرنشين با وجود مردمي بد و كثيف 

 را، آنگرانكه برخي مشاهدهجائيشود. بنابراين همواره، يز تعبير مينظمي يا آشفتگي اين منطقه نبه عنوان بي

مثال ديگر  تواند نظمي متفاوت در حوزه فضا، زمان و روابط داشته باشد.از نظر افراد ديگر ميبينند مي نظمبي

است ، به شهر هند توجه كنيد ، در نگاه اول آن آشفته  «گويد: راپاپورت درخصوص شهر هند است. او مي

ي ساختماني بسيار هاگردوخاك ، بوها ، صدا ، تنوع بسياري از مردم و آداب و رسوم بسيار متنوع و سبك

ها ، ريكشوها ، كاميون ها و كننده حيوانات ، مردم ، دوچرخهمتفاوت ، حركت مستمر و تصادفي ، اختالط گيج

شود آيند ، همه نوع فعاليت و كاربري پيدا ميه نظر ميكننده بها كالمالً گيجاتوبوس ها نيز وجود دارند . فعاليت

هاي ها و مكانچيز در هم آميخته است خيابانهمه .اندالعاده ريز تركيب شدهكه در يك همكناري نزديك و فوق

مو  خورند ،پزند ، ميخوابند ، غذا ميرانند بلكه ميكنند و ميروي ميديگر پر از مردم هستند كه نه تنها پياده

شهر هند را مطالعه كند يا با آن آشنا باشد  ياما اگرفرد ، كنندبازي مي و كنندشويند ، كار ميكنند يا ميكوتاه مي

فهمد كه تا حدي نظم در آنجا وجود هاي شهري آشنا باشد ، كامالً مييا شانسي براي كشف داشته و به نشانهو 

در اين واحدها يك ... واحد مسكوني مبتني استنيز ر طولي و اين نظم بر دو واحد ريخت شناسي بازا.. .دارد

ها ، قلمروها ( نظام فعاليت، اجتماعي بر حسب كاربردهاي زمين و نظم پيچيده و بسيار قوي يعني نظم فضايي

ها در يك نظم حسي يعني ها وجود دارد. اينها و موقعيتعمومي/ خصوصي، زن/ مرد، ميزان نفوذ ، وحشت

هاي دمايي، سطوح هاي موقتي متفاوت، بوهاي متفاوت، مشخصهار، سكوت واحد مسكوني، ريتمصدا در باز
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باور به وجود شود از اينجاست كه فهميده مي . شوندها، مسيرها، جايگاه و بسياري ديگر حاصل مينور، رنگ

  .» آشفتگي مشكل است

نظمي شهري صحبت نظم شهري در مقابل بيكه از گيرد كه به جاي آنراپاپورت از اين بحث چنين نتيجه مي

هم » نظمبي«هاي مختلف شهري استفاده نماييم. به عبارت ديگر، بپذيريم شهرهاي كنيم بهتر است از تعبير نظم

توانستند با هم وارد طور ميطور نبود مردم چهاين چرا كه اگر. ما از درك آن عاجزيم احتماالنظمي دارند كه 

ها ، قوانين و شامل صحنه هايي مي شود كه موقعيتنابراين نظم شهر از نظر راپاپورت، بكنش متقابل شوند؟ 

جا نظمي وجود دارد، حتي اگر برخالف نظم مفروض ما دليل در همه و به همين كنندرفتار را تعريف مي

 20باشد.

  

                                                            
  اند:ها نيز از راپاپورت به فارسی، ترجمه و منتشر شدهاين مقاله ٢٠ 

  ١٣٨١(شماره دوم دوره جديد)، زمستان  ٣٧ مجله آبادی، شترجمه مسعود پرچمي عراقي، شناسی خانه، به سوی انسان -

  ي شهري ها و ورودي ها، ويژه پايانه١٣٨٨، بهار ٦٢و  ٦١ مادي اللهياري، مجله آبادی، شترجمه ليال عنظريه، فرهنگ و مسکن،  -

  ١٣٨٢(شماره چهارم دوره جديد)، تابستان  ٣٩ ، مجله آبادی، شترجمه شهاب قندهاريابداع معماری؛ از غار تا شهر،  -



 
 آموس راپاپورت 55

  

 

 

 

 

 

 

   

  معرفي چند مفهوم ديگر از راپاپورت

گذرد اما هاي راپاپورت ميها از انتشار كتابدهه
. اندها به فارسي ترجمه نشدههنوز بسياري از آن

زبان را به همين مسئله، دسترسي مخاطبان فارسي
حال سازد. با اينهاي او دشوار ميتمام انديشه

برخي مفاهيم به صورت پراكنده ذيل منابع 
جا به تعداد اند كه در اينمختلف فارسي آمده

 ها اشاره خواهد شد.محدودي از آن
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  فضا 

تر از تعاريف موجود براي به مراتب، گسترده وجه مفهومي بديهي نبوده وراپاپورت معتقد است كه فضا، به هيچ

بيند؛ مي settingها فضا را به عنوان مجموعه پويايي از صحنه«حال او فضاي فيزيكي يا طبيعي است. با اين

دهد به صورتي كه رفتارها با محيط درون آن ها را درون خود جاي مياي از فضا كه نظامي از فعاليتمحدوده

آورند. بنابراين صحنه، مكاني با فعاليتي ويژه است، فعاليتي كه خود شامل روابطي قابل انتظار را به وجود مي

مثال يك شماري را يافت: هاي بيتوان محيطدرون يك فضا ميرفتاري در قالب زماني و مكاني است... 

ت در يك زمان خاص، اين يا آن مسابقه را در خود جاي دهد. در زماني ديگر، وم ورزشي ممكن اساستادي

) 236-237: 1383(فكوهي،  »صحنه برگزاري يك نمايش شود يا يك كنسرت موسيقي، يا يك همايش سياسي.

يافتگي ها توجه كرد. او در كتاب سازمانكند كه فضاها، انواع گوناگوني دارند كه بايد به آنراپاپورت تاكيد مي

ساخت، از فضاهاي انساني و غيرانساني (يا ماشيني)، فضاهاي طراحي شده يا غيرطراحي فضايي و محيط انسان

شده (يا طبيعي)، فضاي انتزاعي، فضاي اجتماعي، فضاي اقتصادي، فضاي رفتاري، فضاي اطالعاتي، فضاي 

وجه اين يك برد و تاكيد دارد كه به هيچشناختي، فضاي ذهني، فضاي خيالين، ، فضاي فرهنگي و... نام ميروان

هاي ارتباطي آوريرا براي بررسي تاثير فن» فضاي الكترونيك«ليست كامل از فضا نيست. راپاپورت در ادامه 

در گذشته نيز اين مفهوم عنوان شده است كه با افزايش «گويد: يافتگي فضا پيشنهاد كرده و ميجديد بر سازمان

ونقل، فضا تقليل يافته و درنتيجه روش استفاده و سازماندهي آن تغيير كرده حملسرعت و كاهش هزينه 

شود. يكي از نتايج اين روند، پديد است.اين امر شامل جهان به طور كلي و همچنين مناطق، شهرها و غيره مي

اي است ستهآمدن نظم جديد فضايي در شهرهاي آمريكاي شمالي است. اين نظم كه مبتني بر پهنه شهري چند ه
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گران اروپايي، درك آن مشكل است و در خود آمريكا به خوبي مورد مطالعه قرار گرفته است اما براي مشاهده

  ) 263: 1383(فكوهي، » نياز به تفسيري خاص دارد.

  شهر 

هاي شهر هاي عمومي و كلي خودداري كرده بلكه معتقد است شاخصراپاپورت در تعريف شهر، از ارائه گزاره

كه به يك مجتمع زيستي، واژه شهر اطالق شود وجود در هر فرهنگ براي آن«هركجا چيز ديگري است:  در

عناصر مختلفي ضروري است، مثال در يونان باستان، تئاتر، ورزشگاه، تاالر بار عام و... در شهرهاي اسالمي، 

  )106: 1382پاپلي يزدي و ديگران، » (مسجد جامع، بازار دائمي و حمام عمومي و...

  هويت 

اي با فضا دارد. او هويت نيز يكي از مفاهيم مهم در انديشه راپاپورت است، مفهومي كه طبيعتا ارتباط ويژه

يا خصوصيتي كه به ، شرايط مختلف تغيير نمي كند خصوصيتي از محيط كه در«كند: هويت را چنين تعريف مي

مي دهد و عناصر شهري را از هم متمايز مي  راامكان تميز و تشخيص عنصري از عناصر ديگر  ،موجودات

شناسي و فرهنگ) او همچنين هويت را داراي يك محتواي دروني و يك (زكيه دهقاني در سايت انسان»  كند.

كند و در داقع، گويد كه هر هويتي به دو طريق خود را مطرح ميمرز با غيرخودش  دانسته و برهمين اساس مي

كه » القائي«كشد و جنبه كه همبستگي دروني يك گروه و جمع را به تصوير مي» تياثبا«دو جنبه دارد: جنبه 

هاي محيطي هويت سازد. به اعتقاد راپاپورت، نشانهها متمايز ميگروه را در مقابل بيگانگان قرار داده و از آن

هاي هويت ناتر از نشانهتر و خواها خوانده شود عموما واضحالقائي از آن رو كه بايد توسط بيگانگان و ديگري

  ) 5: 1379، دانشپوررا درك كنند. ( دهقاني به نقل از القائي است كه تنها نياز است خود گروه آن
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   »بابيهويت«و  »يابيتفاوت«

هاي هاي ناهمگن مختلفي در مجاورت يكديگر است، محيطي با پيچيدگيمحيط مدرن، محيط زندگي گروه

كند. ناپذير ميبينيچيز را نسبت به بستر سنتيش تا حد زيادي پيشكه همه ها و روابطبسيار در نشانه

ضروري است. راپاپورت معتقد است كه در اين  براي تداوم بقاي انساندر چنين شرايطي،  يافتگي فضاسازمان

كنند. محيط مدرن امروزي، دو فرآيند به صورت مكمل يكديگر عمل كرده و به سازماندهي فضا كمك مي

پديد آمدن فضاها يا يابي، منظور از تفاوت«نامد. مي» يابيهويت«و  »يابيتفاوت«رآيندهايي كه خود او ف

به تداوم و تكرار فضاهاي پيشين و هم يابي و هويتاست درون فضاهاي پيشين  يهاي جديديافتگيسازمان

  ) 190 :1385(فكوهي، » اشاره دارد. هاي پيشينيافتگيبازگشت سازمان
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  بنديجمع
 

اين بخش، تالشي جهت خالصه كردن 
رئوس مسائل مورد ارائه راپاپورت و هاي انديشه

جا انجام عالقه اوست. اين امر به دو طريق در اين
بندي خود نگارنده از شود: اول، جمعمي

مجلد و دوم، ترجمه يكي از اين موضوعات 
سال  40بندي هاي اخير راپاپورت كه جمعمقاله

  اوست.» حرف  آخر«كار و به قول خودش، 
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هاي متعدد مربوط به معماري و هاي مختلف راپاپورت در حوزهچه تاكنون گفته شد گوياي عالقمنديآن

به عبارتي ديگر، كليه اين مباحث ذيل برخي عناوين خالصه شده و شود جا سعي ميدر اينشهرسازي بود. 

  ها و شبكه مفهومي راپاپورت معرفي گردد. رئوس انديشه

هايي هاي دوران مدرن متاثر است، آموزهكند كه به شدت از آموزهاي و در مكاني زندگي ميدوره، در راپاپورت

 20در قرن بخش عمده زندگي او اند. تحت تاثير خود درآوردهاز جمله معماري را را  ي زندگيهاكه همه حوزه

ساخت محل سكونتي جديدي دنبال دارد و به قدرت زيادي هنوز جنبش مدرن در معماري،  گذرد، قرني كهمي

يكي از بارزترين ها و عناصر معمارانه ايجاد خواهد شد. براي انسان است، محلي كه با تجديدنظر در ارزش

فضيلت معماري مدرن را در سادگي و كاربردي شدن اين جنبش در معماري، لوكوربوزيه است كه هاي چهره

كرد و همين نگاه، منجر به تعريف مي» ماشيني براي زندگي«چيز  داند. اين رويكرد، خانه را بيش از هرآن مي

قرار پردازان برخي از نظريه انتقاداي بود كه مورد اين، مسئلهها و شهرهاي مدرن شد. حذف تزئينات از خانه

 و كردهجنبش مدرن، فقط به عملكرد فضاها توجه  توان در همين دسته قرار داد.گرفت كه راپاپورت را هم مي

را او » معني محيط ساخته شده«كتاب  كند؛ راپاپورت با اين مسئله مخالف بود وميرا به كلي فراموش » معني«

او همچنين نسبت به معماري و شهرسازي امروز  نيز بايد اعتراضي به اين جريان غالب معماري دانست.

  كند. ها وارد ميبين نيست و نقدهايي اساسي به آنخوش

و به قائل بودند  فردو منحصربه يكتا، جايگاهي براي علمهاي پوزيتيويستي رايج كه ديدگاه بان همچني راپاپورت

دانستند مخالف بود و به همين علت در اكثر آثارش، آشكارا و به در اولويت ميتبع آن، نظر عالمان را نيز 

گرفت، گروهي گروه دوم را مي كرات، بر تفاوت ديدگاه معماران و طراحان با مردم عادي تاكيد كرده و جانب
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شك كننده است. بدونها و احساسشان نسبت به فضا تعيينكنندگان نهايي از فضاها هستند و درك آنكه استفاده

نهايت شهر، هنر مردم است و شهري است كه بي«توان جزء انديشمنداني دانست كه معتقدند راپاپورت را مي

شان به نيازهاي واقعي توجهيبي دربارهران را بر فضا نپذيرفته و همواره او سلطه طراحان و معما» مولف دارد.

گويد هاي اميك و اتيك در بين مردم نيز اشاره كرده و مياو همچنين به تمايز ديدگاهدهد. مردم هشدار مي

هاي انديشههاي مختلف، با يكديگر متفاوت باشد. طبيعي است كه بين خود مردم نيز نظرات و ساليق گروه

  زائيده چنين فضايي هستند.  راپاپورت درحقيقت

چه حائز اهميت است توجه توامان او به رويكردهاي درزماني و آن شناسي راپاپورت نيزروشدر خصوص 

كنند. هايي است كه در خط زماني و مكاني حركت ميهمزماني است. متن راپاپورت، همواره مملو از مثال

هاي مختلف هاي قبايل و فرهنگمصاديقي از شهرها و ساختمانهاي باستاني و نيز هايي از بناها و شهرنمونه

  هاي راپاپورت است.جهان، ويژگي پژوهشامروز 

هاي او را شايد بتوان ذيل ساختارگرايي جاي داد و يا حداقل اين گزاره را انديشهاز جهت ساختار نظري نيز 

جمله لوي از (ساختارگرايانه هاي و شخصيت رخي مفاهيمببه مندي عالقنوعي پذيرفت كه او در مواردي، 

هاي ذهني ها، تاكيد بر نقشههاي ذاتي و مشترك بين انسانيكسري ويژگي قائل بودندهد. نشان مياشتروس) 

اء زبررسي اجتاكيد بر ها و نيز تاكيد بر دوگانهدهند، غيرقابل ديدني كه مصاديق عيني را مطابق با خود شكل مي

  دهند. و در ارتباط با هم، گرايشات ساختارگرايانه او را نشان مي در كنار يكديگر يك كل

شناسد و هم كالبد را ميدانند، كسي كه معماري مي فضا و شناسيجمله پيشگامان حوزه انسانراپاپورت را از 

كدام اين دو عنصر هيچاصالت را به رو از ايندو را در ارتباط با هم تحليل كند. هم فرهنگ و سعي دارد اين

ها به محيط به عبارت ديگر، درست است كه انسانها معتقد است. وبرگشتي بين آننداده و به نوعي رابطه رفت
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بنابراين  ها را سازماندهي و كنترل كند.تواند رفتار انسانكه محيط ساخته شد ميدهند ولي به محض آنشكل مي

يط را رد كرده و به جاي آن، نوعي كنش متقابل او و محيط را پيشنهاد او موقعيت انفعالي انسان نسبت به مح

در آثار سعي دارد ترين حوزه عالقمندي اوست كه هاي آن نيز مهمدرك چيستي اين كنش و مكانيزمكند. مي

به هاي راپاپورت ترين پرسششود مهمدر ادامه سعي ميرا به بحث بكشد. متعدد خود، ابعاد مختلفي از آن

  ورتي خالصه طرح گردد:ص

  كنند؟ها از چه زماني آغاز به ساختن محيط ميانسان

هاي يافته تحليل دهد. او بامفصال پاسخ مي» هاي فرهنگي معماريخاستگاه«اين سوال را راپاپورت در مقاله 

عني ديوار كشيدن و ساختن تنها به م كهگيرد: اول اين، چندين نتيجه ميهاي اوليهمعماري انساناز شناسي باستان

كه مسئله ساختن محيط، محدود به انسان سقف زدن نيست بلكه اعمال نوعي نظم ذهني به محيط است، دوم اين

 در زندگي انسان تا چه اندازه پيرامونمحيط  ساختنكه دهند، سوم ايننيست و حيوانات نيز اين كار را انجام مي

گرفته و اغلب، ساختن بناهاي مذهبي دف سكونت صورت نميساختن تنها با هكه اين چهارمقدمت دارد و 

داند كه خود مي هاي نوع انساناز اولين فعاليتمحيط پيرامون را بنابراين او ساختن اهميت بيشتري داشته است. 

     گوياي اهميت مطالعه آنست. 

  سازند؟را مي پيرامون خود محيطچرا ها انسان

ترين مسئله راپاپورت را پرسش از علت ساختن و بنيادينشايد بتوان وع، درخصوص رابطه انسان و محيط مصن 

، نياز به گويندطور كه نظريات موجود ميآيا همانسازند؟ ها چرا محيط مصنوع را ميمعماري دانست. انسان

ها در مقابل فشارهاي دهد؟ سرپناهي كه حافظ بقاي آنها را به سمت ساختن سوق ميسرپناه است كه آن

ها لكدام اين استدالهيچهاي ديگر و نيز نيروهاي ماوراء طبيعي باشد؟ وهوايي، حمله حيوات و انسانآب
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منشا فرهنگي « در اي كه شرح آنكند، نظريها ميكنند و نهايتا نظريه خودش را بنراپاپورت را راضي نمي

در اين بين نقش  سازند.ر از سكونت، ميتتر و مهمها براي نيازهايي واالانسان آمده است.» هاي زيستيمجتمع

نظم كران، ناشناخته و بيانسان در مواجهه با يك جهان بيهاي اعتقادي بسيار برجسته است. مذهب و نظام

آمده و شود. به همين دليل درصدد نظم دادن به محيط اطراف خود بردرواقع دچار نوعي ترس و سردرگمي مي

كند. اين كار از نظر رواني، او را ني مدنظر خود را به جهان بيروني تحميل ميبا عمل ساختن، نظم انساني و ذه

دهد. بنابراين آروزها و هايش جنبه جسمي و ديداري ميآرام كرده و همچنين به آمال و آروزها و ارزش

م و ه فراموش نشوندهم گيرند تا هاي او در قالب بناها منجمد شده و هميشه جلوي چشمش قرار ميارزش

ها، در واقع نوعي ساختن محيط براي انسان هاي رفتار درست را به شكلي مداوم به او يادآوري كنند.شيوه

از اين منظر، آراء راپاپورت را دهد. تصويري كردن نظمي ذهني است كه معنادهي به جهان و زندگي را انجام مي

 حيواني باشد »ابزارساز« حيواني آنكه از بلقدانند كه معتقد بود انسان، نزديك مي 21مامفرد لوئيسبا آراء 

  را ساخت. مذهب و كند اسطوره پيدا مهارت ابزار ساخت دركه بسيار پيش از آنچون  است »نمادساز«

  نظم هستند؟بي توسط ديگران هاي ساخته شدهچرا برخي محيط

شود؟ او در پاپورت مطرح مينقاط مختلف جهان براي را هايي است كه با مشاهدهترين سوالاين، يكي از مهم

هاي توان پذيرفت كه برخي شهرها و محيطپرسد: آيا اصال ميمواجهه با اين سوال، سوال ديگري را از خود مي

نظم هستند؟ و اصال آيا چنين قضاوتي درست است؟ او سپس در مقاالتي كه راجع به نظم مصنوع غريبه، بي

گيرد: بهتر است به جاي صحبت از نظم در دالل كرده و نتيجه مينويسد نادرستي اين ديدگاه را استشهر مي

هايي كه شايد براي ما و در رويكردي اتيك، قابل درك هاي گوناگون را بپذيريم، نظمنظمي، وجود نظممقابل بي

اين بنابرها رويكردي دروني و اميك دارند قابل درك و كامال درستند. نباشند اما براي افرادي كه نسبت به آن
                                                            
21 L. Momford 
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تواند ترين موضوعاتي است كه ميو مطالعه اين نظم، از مهم طبق نظر او، هر شهري، نظم خاص خودش را دارد

  اطالعات بسياري درباره آن فرهنگ به ما بدهد.

   ها چيست؟هاي ساخته شده توسط انسانعلت اين همه تنوع در محيط

هايي بنيادين با كند كه تفاوتفي از محيط مواجه ميسفرها و تجربيات مختلف راپاپورت، او را با مصاديق مختل

ها در مواجهه با نيازي و چرا انسان ها تا به اين حد با هم متفاوت است؟چرا شكل شهرها و خانهيكديگر دارند. 

حركت اين، سوالي است كه ذهن راپاپورت را به اند؟ هاي متكثري را از خود بروز دادهواحد، چنين پاسخ

كند، ابتدا از خانه شروع مي براي بررسي اين مسئله، اوهاي بعدي اوست. بسياري از بحثنطفه اوليه واداشته و 

هاي خود از در اولين كتاب راپاپورتتري به نام شهر واقع شده است. از سطحي خرد كه در دل سطح كالن

 كشد. آيابه پرسش ميهاي سراسر دنيا را علت تنوعات موجود در شكل خانه» شكل خانه و فرهنگ«جمله 

هاي متفاوت به دسترسيجست يا در بايد در تنوعات اقليمي را علت  گويندطور كه نظريات موجود ميهمان

او در كتاب بايد علت را در فاكتورهايي چون اقتصاد و شيوه معيشت جست؟ تكنولوژي و مواد اوليه؟ شايد هم 

معرفي  زندگي شيوه مادي بيان را خانهرده و درنهايت، تك اين عوامل را بررسي كتك» شكل خانه و فرهنگ«

 خانه، و شهر چون ديگري كوچكتر هايسيستم در قوم، هر كيهاني يا كاسمولوژيك سيستم گويد كهكرده و مي

هاي بنابراين علت تنوعات در شكل خانه را بايد در تنوعات در نظام .آيددرمي تصوير به و شده بازتوليد

 و نشستن خوابيدن، خوردن، غذا چون ايروزمره هاياعتقادي يافت كه خود بر فعاليتشناختي و كيهان

تاثير گذاشته و به همين شيوه،  ...و محرميت مسئله زن، جايگاه خانواده، شكل چون عوامل برخي همچنين

  آورند. معماري را نيز تحت تاثير خود درمي

    كنند؟طور محيط را سازماندهي ميها چهانسان
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ها مطابق نظم ذهني خود، محيط پيرامونشان است. انسان» نظم«ناميدن زماندهي از نظر او، واژه ديگري براي سا

جا، درك سازوكارهايي است پرسش اساسي او دراين دهند؟اي اين كار را انجام ميكنند ولي به شيوهرا منظم مي

راپاپورت معتقد است كه  دهد.ها ميانكه هر فضا امكان زيستن و تداوم اين زيست را به گروهي از انس

كه اگر درست و  است» زمان«و » ارتباط«، »مفهوم«، »فضا«دهي چهار عامل دهي محيط زيست درواقع نظمنظم

اين همان كند. ها برقرار ميبا انسان كامليمطابق با هم طراحي شوند محيط، سازماندهي خوبي داشته و ارتباط 

همواره خود مردم اين كار ها ن و شهرسازان سعي بر انجامش دارند ولي پيش از آنطراحاه امروز، كاري است ك

در اند به نوعي كه به گفته خود راپاپورت، عمر معماري، بسيار بيشتر از عمر اولين معمار است! كردهرا مي

كنيم و مس ميبينيم و لچيزي كه ميفضا، بسط سه بعدي جهان اطراف ماست، آنجا و از نظر راپاپورت، اين

ها به راحتي و بدون تداخل با هم بتوانند در آن جاي بندي شده باشد و فعاليتبايد مناسب طراحي و تقسيم

هاي هاي مختلف، چهرهبگيرند. مديريت زمان نيز بايد متناسب با هر فرهنگي باشد چرا كه فضاها، در زمان

اين مثال از ماست كه مثال ريزي زماني ما چه باشد. هگيرند. بنابراين مهم است كه برناممتفاوتي به خود مي

هايي باشد كه به لحاظ ونقلي يا كاري در شهر، همراستا با ساعتهاي شروع و اتمام كار واحدهاي حملساعت

درواقع، ساماندهي رابطه مردم با  مردم آن منطقه وجود دارد. منظور از ارتباط فرهنگي براي خواب و بيداري 

چه كسي، در كجا، چه وقت، با چه كسي، چرا، چه  «گيرد: ها شكل ميه در پاسخ به اين پرسشك مردم است

معني اما چيست؟ آورد. سازماندهي جديدي را به وجود ميتغيير در هركدام از اين عناصر ارتباطي، » كنند؟مي

فضا نيز درنظر گرفت.  را جداي ازتوان آنواقع، بخشي از فضاست ولي به لحاظ نظري ميكه در  عنصر مهمي

تواند بيان شود: سازماندهي فضا و نيز از طريق از دو طريق ميگردد و رابطه بين مردم و محيط بازميمعني، به 
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 »زمان«و  »فضا«بخش بحث راپاپورت اينست كه هدف از سازماندهي پايانها و... ها، اشكال، اندازهعالئم، رنگ

  است. »ارتباط« ، كمك به برقراري و تسهيل»معني«و 

  كند؟سازماندهي ميها را ها ارتباط برقرار كرده و رفتار آنبا انسان طورچه ،ساخته شده توسط ديگرانمحيط 

راپاپورت در اين كتاب نشان درواقع، تالشي براي پاسخ به اين سوال است.  »معني محيط ساخته شده«كتاب 

دهي رفتار انسان را كسب دهي شد قابليت سازمانسازمان كه توسط انسان طراحي ودهد كه محيط، پس از آنمي

سازندگان طور، دهد كه چهپرداخته و نشان ميبه بررسي اين فرآيند شناختي با رويكردي نشانهكند. او سپس مي

هاي خود را به زباني رمزگونه در داخل آن جاگذاري ها، افكار و پيامبا ساختن يك محيط مصنوع، ارزش

ها ها شده و متناسب با آنپيامبه محض ديدن بنا و فضا متوجه  طور مخاطبان آشنا با آن فرهنگ،چهكنند و مي

كند، جاي هر محيط، رفتارهاي مناسب در هر فضا را براي افراد تعيين ميكنند. بنابراين  رفتارشان را تنظيم مي

در آن نهايت، ارتباطات انساني را سازد، باعث تداوم حافظه افراد شده و درشخص را در آن فضا مشخص مي

كه در دل خود دارد با  نمادهاييبا استفاده از كه محيط مصنوع پيرامون ما حرف آخر آن دهد.توسعه ميمحيط 

جا بايد به آن نكته ديگري كه در اين كند.حفظ نظم مطلوب خدمت ميايجاد و مردم ارتباط برقرار كرده و به 

است كه  ارنهايم يا و لنگرپردازان ديگري چون پاپورت به معنا، برخالف نظريهاشاره كرد اينست كه نگاه را

 شكل يعني ت،اس گرفته قرار تجربه مورد قبال كه نيست هائيهمان شكل ذهني تصوير برگردان«معتقدند: 

 به بستگي فقط معنا انتقال و كرده منتقل را معنا مستقل طور به ناب شكل و كندنمي عمل نمادين يا رمزي

 در نظريات اين ،واقع در د.دار شكل از معنا درانتقال ناچيزي نقش ،فرهنگي هايزمينه لذا د.دار شكل خود

 اشكال، خطوط، نخست، نظري زمينه اين در .باشدمي است اجتماعي برقرارداد استوار كه نمادگرايي با تقابل
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 برخورد از ،معني و كندمي منتقل بيعص سيستم توسط و  بصري ادراك قواعد براساس را معني ها،حجم و

  )1385(حبيب، .» شودمي حادث همزمان و آني طور به محيط اشكال با مستقيم و واسطه بدون
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  :كار خودسال  40بندي راپاپورت از جمع

  ترجمه زهرا غزنويان ؛ ٢٢»تامالتي بيشتر بر فرهنگ و محيط«

  

  خالصه

كنم كه كارم درباره ارتباط فرهنگ و محيط را آغاز مي» حيفرهنگ، معماري و طرا«بحث را با كتاب اخيرم 

مثل تصوراتي شوند (جا بحث شده و برخي تصورات غلط، اصالح ميكند. سه نكته مهم آن در اينخالصه مي

يابند و تعدادي از ترين متغير است) برخي نكات ديگر هم شفاف شده و توسعه ميكه فرهنگ، تنها و مهماين

شوند. در اين رابطه معرفي مينيز هاي تعدادي از علوم مربوطه ها و ايدهديدِ مهم و مفاهيم، يافتههاي جپيشرفت

، 23كنم، چيزي كه پس از رشد نظريه توضيحيرا تكرار مي EBSعادتا اهميت مطالعات رفتار محيطي يا همان 

ولي در سطوحي از انتزاع، ممكن است آشكار نباشد  آن با برخي علوم ديگرارتباط شود. دارد يك علم مي

هاي غيرمسكوني ، نقش بالقوه فرهنگ در محيطجا در اين از جمله مباحث جديد معرفي شدهشود. آشكار مي

نقش مقياس در هر  نيز پرسش از هويت فرهنگي وهمچنين است كه تاكنون چندان مورد بحث قرار نگرفته، 

بارها تاكيد شده است. در بين مفاهيم مهم نيز رفي شده مفاهيم معاز اين بر سودمندي برخي دوي اين مباحث. 

                                                            
  ی اين مجلد، توسط زهرا غزنويان ترجمه شده است. عنوان انگليسی آنمنتشر و برا ٢٠٠٨اين مقاله خود راپاپورت است که در سال  ٢٢ 

CULTURE AND ENVIRONMENT SOME FURTHER THOUGHTS ON  
  دی ضميمه ارائه شده است.است و متن اصليش نيز در سی 

23 Explanatory theory 
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هاي قانوني و )، نظام25هاي فاخردهيعالمت( 24متناقضهاي انسان، تطور فرهنگ، اصول جديد، من بر جهاني

 كنم. تاكيد مي و پيامدهايشان براي مطالعه ارتباط محيط زيست و فرهنگهايشان سازيشبيه

  ايرشته، ميان26اي انسان، نظريه توضيحي، انتزاع، جداسازيهجهاني فرهنگ، تطور، واژگان كليدي: 

  مقدمه

ام. بنابراين در اين محيط در يك كتاب خالصه كرده –من به تازگي كارم را درباره فرهنگ و ارتباط فرهنگ 

كار را انجام كه اين علت آنكنم. ترين مطالب آن را خالصه ميمقاله، من با آن كتاب شروع كرده و برخي از مهم

كه بخواهم دهد. حال بدون آنمن را درباره اين موضوع نشان مي» حرف آخر«دهم آنست كه اين كتاب، مي

هاي مهم، معرفي برخي از را تكرار كنم هدفم توسعه و توضيح برخي ايدهدوباره اغلب موارد ذكر شده در آن

ت دارد چراكه فرايند به روز رساني، هميشه ادامه اين اهميهاي قابل توجه جديد در علوم مرتبط است. پيشرفت

هاي جديدتر آشنا شود. همچنين نياز هست كه پيشرفتايده هاي جديد با دارد و هركس نيازمند آنست كه 

موجود ، تفسير شده  ها براي بدنه كاربعدي گرفته شده و ارتباطشان با مطالعات رفتار محيطي بررسي شود و آن

  جربي را ادامه دهند. و تحقيقات نظري و ت

  من سه هدف مجزا در نوشتن اين كتاب داشتم:

اولين هدفم عمومي بود و  ربط چندان مشخصي به فرهنگ نداشت. دليل اينست كه اين كتاب، خيلي كوتاه،  .1

كند. قصدم نشان دادن اين مسئله بود كه يك چهارچوب مفهومي سال كار من را خالصه مي 40حدود 

                                                            
24 handicap principle 
25 costly signaling 
26 dismantling 
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كه اين كار سازد و ديگر اينسازي حجم زيادي از مواد را فراهم ميدارد و امكان فشردهقوي، اهميتي قطعي 

تواند خيلي بهتر اين كار ام كه نظريه ميتواند انجام شود. من مفصال استدالل كردهبه سادگي و اختصار مي

كند، يك يم مييك چهارچوب مفهومي كه تمايزات ضروري را ترس«را انجام دهد، بنابراين ضروري است. 

كند، يك چهارچوبي كه هاي مناسب را مطابق با ساختاري مناسب سازماندهي ميچهارچوبي كه طبقه

 »هاي كمتر واضح درون عناصر را بازتاب بدهد واقعا يك نظريه است.بنديهايش، طبقهبنديرده

بود  رباره فرهنگد EBSتر ولي هنوز تا حدي عمومي، تركيب يك بخش از كارم در دومين هدف مشخص .2

طور كرد كه چهكرد و پيشنهاد ميهايم را درباره اهميت تركيب و معني آن (و تعميم)، تقويت ميكه استدالل

ها، مفهوم و تعميم، طور تركيبتواند به وسيله يك چهارچوب مفهومي قوي انجام شود. ايناين كار مي

 گامي ضروري در توسعه يك نظريه هستند. 

ها درباره طبيعت فرهنگ بود به ويژه وقتي كه با محيط رين هدف، توسعه برخي بينشتسوم و مشخص .3

تواند استفاده سازد. بنابراين هركس از آن ميشود و از اين طريق، فرهنگ را عملياتي ميفيزيكي مرتبط مي

يكي است: . اين جنبه داراي دو جزء  EBS كند حتي در فقدان يك نظريه توضيحي كامال متعهد در زمينه 

  .يانهو عمل گرا واقعي ي، و دوماست كامال مفهومي و انتزاعي

هاي الف. اولين بحث اينست كه فرهنگ كامال متغير نيست و ثباتي عمده هم دارد. عالوه بر اين، برخي از جنبه

مهم است بلكه  ظاهرا متغير آن، عبارتي اساسا پايدار يا جهاني هستند. اين از نظر مفهومي نه تنها درباره فرهنگ،

هاي هم اهميت دارد، در كنار تاكيدي كه بر وجود و نقش طبيعت انساني و جهاني  EBSبه طور كلي در مورد 

اي را كه يك نفر براي بررسي و شود. اين همچنين پيامدهايي عملي دارد: ممكن است تغييرپذيريانسان مي
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يشنهاد داده و يا ممكن است به قابليت انتقال هايي را پبرخورد نياز دارد كم كند، ممكن است جايگزين

  هاي انجام شده بر روي يك فرهنگ، به فرهنگ ديگر كمك كند. (بعدا در اين مورد بحث خواهيم كرد.) پژوهش

. اين استفاده كرده بود 27»نگارانهمافوق فضاي مردم«از مفهوم  ديدم كه اخيرا يك تعبير بسيار جالب از اين ايده

هاي قابل تصور را تجسم كنيم براساس تركيب تعداد محدودي از تعداد زيادي از فرهنگامكان هست كه 

شود! درواقع صفر در جلويش مي 52با  12متغيرهاي پذيرفته شده، براي مثال در حوزه روابط انساني، تعداد آن 

رك زيادي هم دارند كه هاي مشتها، جهانيهاي انساني بسيار كمتر از اينست. در واقع اين فرهنگتعداد فرهنگ

ها، اصالح مهمي را بر بسياري از كارها در زمينه در كار براون و ديگران مشخص شده است. اين پيشرفت

فرهنگ و محيط و (و بر علوم اجتماعي كه بر نقش فرهنگ و تنوع تاكيد دارد و ثبات را مورد غفلت قرار 

  دهد.دهد) انجام ميمي

كه قابل استفاده باشد گسترده و انتزاعي شده بحث كه مفهوم فرهنگ، بيش از آن ب. جزء دوم مبتني است بر اين

حلي كه من پيشنهاد كردم و است، حداقل در ارتباط با محيط زيستي كه اغلب خيلي گسترده و مبهم است. راه

ناميده  28»دناي كرغيربسته«اي كه در برخي ادبيات نيز نامم (واژهسازي ميجدابسيار هم كلي است را خودم 

هاي خودساخته و معنا  شود). من اين رويكرد را براي كيفيت محيطي، طراحي بومي، سنت، محيط، مسكنمي

ام و االن در ارتباط اي كه من توسعه دادهجداسازيام. را مفيد و روشنگر يافتهام و در هر موردي آناستفاده كرده

  ك نمودار نشان داده شده است.كنم به شكلي عالي توسط يبا فرهنگ استفاده مي

                                                            
27 Ethnographic hyperspace 
28 unpacking 
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  هاهای ثابت و متغير فرهنگ با امکان بيان ويژه ثباتجنبه
هاي خاصي از طوري مثبت با جنبهتواند جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و بههر بيان و جزئي از فرهنگ مي

 جداسازيچون كه  شود، تواند به درك بهتر از كل سيستم منجرهمچنين مي يچنين فرايندمحيط مرتبط شود. 

  شود. يك سيستم پيچيده، منجر به دركي از چگونگي كار كل سيستم مي

افتد، يك جاي محيطي كه كه چگونه اين اتفاق در مورد خانه هم ميام از اينمن به تازگي مثالي ارائه كرده

ن با اجزاء و عبارات متفاوتي براي كند. اين رويكرد همچنيفرهنگ احتماال در آن بيشترين نقش را بازي مي

كند كه هاي مفيدي را ارائه كرد. اين تاييد ميمسكن در يك كشور درحال توسعه استفاده شد و ديدگاه

هاي ارتباط فرهنگ و محيط، مفيد است. به عنوان مثال، فرهنگي كه در من در مطالعه بيشترين جنبه جداسازي

 تغييرات عبارات و اجزاء اجتماعي. تواند مطالعه شود به وسيله بررسيميكند ميان مهاجران روستايي تغيير مي

هاي حكومتي را هم بررسي كرد، (بعدا به اين مسئله خواهيم پرداخت.) توان نقش سيستمجا ميدر اين

هاي فرهنگي و حمايتي و نقش صالحيت فرهنگي را.  توجه داشته باشيد كه اين هاي محيططور ويژگيهمين

خواهم ها اغلب نه تنها با آن سازگارند بلكه من ميها مرتبط شود. اينتواند به بقيه فرمولخاص مي زيجداسا
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ارائه شده  Mazumdarهاي روشن در اين رويكرد، توسط توانند از آن مشتق شوند. يكي از مثالبگويم كه مي

  تواند مفيد باشد. كه اگر به صورتي سيستماتيك به آن نگاه شود مي

كند كه قابل مي جداسازيهاي مهم اين رويكرد آنست كه نه تنها فرهنگ را به اجزاء و عباراتي ي از جنبهيك

هاي همچنان نامرئي و ها و عبارات محيططور اين جنبهكند كه چهمطالعه است بلكه همچنين مطالعه مي

ست لزوما در عرصه ويژگي ها ممكن احال آنشوند. باايننامحسوس، در محيط فيزيكي محسوس، ظاهر مي

هاي كيفيت محيطي، سازماندهي خاص ها ممكن است توسط جنبهظاهر نشوند. (نگراني طراحان) آن ثابت

پذيري كه محسوس شدن را ممكن و قابل رويت دار خاص يا انعطافهاي شيبها، سرايت سطحموقعيت

كننده از فرهنگ، هويت فرهنگي و حمايت هايثابت و غيرثابت محيطهاي نيمهسازد، ظاهر شده و ويژگيمي

  تر بحث شود.)تواند بعدها مفصلكنند. (اين ميرا بيان مينظاير آن

  هاي جديدها، مفاهيم و ايدهپيشرفت

را زد، به ويژه در زمينه » حرف آخر«هاي جديد در پژوهش، به ندرت بتوان ها، مفاهيم و ايدهبا وجود پيشرفت

هاي ديگر مبتني است. اي بوده و بر كارهاي جديد در رشتهرشتهين بيشتر يك بحث بينيك رشته نسبتا جديد. ا

گردم كه در طول كارِ بيشتر و تركيبِ بيشتر پديد ها و ضمائمي برميها، ايدهبنابراين االن من به برخي پيشرفت

چه رسند. آنمهم به نظر مي) EBSتر از ارتباط فرهنگ و محيط (و به طور كلي ها براي يك درك كاملآمد. اين

  كنم تابع سفارش (نظم) خاصي نيست.جا صحبت ميمن در اين

شود كه بيشتر ادبيات فرهنگ و محيط (شامل بسياري از كارهاي قبلي من) با با يك مشاهده كلي، آشكار مي 

عموما  ايهاي مقايسهبحث اهميت فرهنگ، سروكار دارند، تالشي براي ثابت كردن آن از خالل مثال
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دهد. در مورد من، اين با تالشي براي توضيح اين تنوع هاي ميان محيط را نمايش ميفرهنگي كه تفاوتميان

  ها. ترين تابعهاي نهفته، به عنوان مهمهمراه بوده است، به عنوان مثال با تاكيد بر معنا يا جنبه

د بر فرهنگ تاكيد شده باشد به طوري كه به عنوان نتيجه، در آن ادبيات، برخي اوقات ممكن است بيش از ح

شوند. قصد هرگز اين نبوده است. فرهنگ در احساس شود آن تنها متغير است. از اين رو بقيه بحث نمي

شود. واضح است كه فرهنگ يك ويژگي مهم و معرف انسان است، با مواردي هم كه تاثيري ندارد فراموش مي

قدر مهم است؟ اين ين دو سر يك طيف قرار دارد. به راستي آن چههاي عميق تطوري. اهميت نقش آن بريشه

. ممكن است نقش آن بسته به نوع تواند پاسخ داده شوديك سوال تجربي است و تنها از طريق پژوهش مي

   هايي نظير آن.هاي مختلف و زمينههاي مختلف، در موقعيتمحيط، متفاوت باشد، در وراي زمان، براي گروه

هاي شود خانه است (در معناي گسترده، سيستمهايي كه معموال استفاده ميها را درنظر بگيريد. مثالطانواع محي

هاي ديگر و...) دليل اينست كه نقش ها، فضاهاي شهري، انواع محيطگيري براي زندگي  شامل محلهجاي

شوند، ل دارند كه سنتي و بومي ها تمايعالوه بر اين ، تعداد زيادي از اين نمونه خصوص قوي است. فرهنگ به

 - بررسي تعامل  فرهنگ هايي مدلي براي ها سيستمتر است. در اين مفهوم، اينجايي كه نقش فرهنگ هنوز قوي

خودي يا به گفته امروزي، هاي خودبهشود مسكنچه اغلب به اين منظور استفاده ميشوند. همچنين آنميمحيط 

  بومي است. 

تواند بپرسد كه آيا فرهنگ همچنين نقشي بالقوه در بقيه انواع محيط و تحقيق كرده مي كسي كه به سختي، بحث

شان، مربوط به چه (هويت، كند؟ اگر چنين است چگونه، كدام اجزاء/ عبارات فرهنگ و اهميت نسبيبازي مي

  شوند و...)مراتبي، چگونگي انجام وظايف، مردمي كه شامل ميتصوير، بيان سلسله
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با ارزش  اي از محيط، مانند محيط غيرمسكوني،انجام تحقيق بر روي نقش فرهنگ در طيف گسترده بررسي و

حال من آوردم. با اينرا به دست نميطور نگاه كنم اما آنخواستم كه اينها ميرسد. من تا مدتبه نظر مي

هاي اداري، عرصه ورزش و ي، ساختمانهاي علمها ، آزمايشگاهها ، فرودگاهدانشگاهام كه در مورد پيشنهاد كرده

ها و...نقش فرهنگ ممكن است حداقل و يا حتي ناچيز باشد. اين فرضيه ممكن است اشتباه باشد، در استاديوم

كند. اگر بنابه داليلي، يك اين، موضوع ديگري را تقويت مي نتيجه به شدت، به تحقيقات و شواهد نياز است.

توانند اين كار اي ميني را براي توضيح هويت انتخاب كند، چه عناصر فيزيكيهاي غيرمسكونفر بخواهد محيط

هاي هاي صورت گرفته، مبتني بر هيچ تحقيق يا شواهدي نبوده و مشكوكند. بنابراين، سقفرا بكنند؟ تالش

كار اين  رسد كه بهبيند به نظر نميطور كه يك نفر در چين ميهاي ساختمان اداري، آنخراششرقي در آسمان

تكنولوژيك را در بنكلور هند در نظر بگيريد. دو هاي اخير براي ايجاد ساختمان فوقبحث بيايد. تالش

كنند، جهاني هستند. دوم، شوند: اول، فوالد و شيشه كه غرب را بازنمايي ميفرض به طور ضمني مطرح ميپيش

ستند. اين خيلي مشكوك است. اگر يك هاي خاص، هندي ههاي محدود و رنگهاي محكم با شيشهساختمان

تواند ساختماني در اسكانديناوي يا هرجاي ديگري تصور هايشان عكسي بگيرد به خوبي مينفر از مردم و لباس

  شود.

به عنوان مثال، تواند با تغيير مقايس، تغيير كند. هاي غير مسكوني احتماال مينقش فرهنگ در محيط

ها، عبارات دهي محيطنتوانند مشخصا فرهنگي باشند، فضاي داخلي، سازماني اداري ممكن است هاساختمان

اگر چه ها ممكن است متفاوت از فرهنگ باشند. مراتبي، عبارات موقعيتي و به همين ترتيب بقيه بخشسلسله

 راه هاي فرهنگي خاص براي مقابله با بيماري، به خصوص اختالالت رواني شناخته شده است (به طور خالصه

شود. با اين حال، برخي مواقع، شواهدي گونه توجهي نميمحيطي هيچبه پيامدهاي بعدا بحث خواهد شد) 
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هاي بيمار، بيمارستانش در آفريقا را به شيوه Albert Schweitzerواقعي وجود دارد. در اوايل قرن بيستم، 

تقاد قرار گرفت). او استدالل كرد خاص فرهنگي مورد توجه قرار داد (و به شدت به خاطر اين كارش مورد ان

پزند و از او نگهداري كنند، غذا ميها بايد به اين واقعيت كه همه خانواده بيمار در آن حركت ميكه بخش

حال، ام. با اينگينه نو مشاهده كرده Papuaدر  1970كنند پاسخ دهند. من بحث مشابهي را در اوايل مي

در سوئد نوشته شده  Namibiaشده تا اخيرا كه يك تز دكترا درباره هاي كمي بر روي اين موضوع پژوهش

ها به لحاظ خواهم بگويم، گرچه نواحي بيماران نيازمند تغييرند ولي آناست. من به عنوان يك فرضيه مي

هاي سي تي اسكن،  اشعه ايكس، ام آر آي، حوزهتكنولوژيكي تحت سلطه تنظيمات و اجراي تئاترها، 

ا و غيره هستند. به همين دليل به سختي مي توانند تحت تاثير فرهنگ محلي ساخته شوند. هآزمايشگاه

  آيد)(موضوعي كه در زير درباره نواحي شهري مي

شواهدي وجود دارد كه امكانات سالمندان (مشخصا يك شكل نهادي از مسكن) به لحاظ فرهنگي، بين دو 

، متفاوت است. الگوهاي نوشيدن و خوردن، ل يك كشوربراي گروه هاي مختلف در داخكشور مختلف و نيز 

براي مثال، تغيير فرهنگ و تغيير هاي مختلف از يك بار گرفته تا موقعيت ناهارخوري متفاوت است. در مقياس

هاي فرهنگي تفاوت .اي را بر ميخانه انگليسي نشان داده استهاي فرهنگ، تاثيرات عمدهدر اجزاء  و عبارت

   شوند.ي بخش رواديد ساختمان هاي ديپلماتيك اياالت متحده در نظر گرفته ميهچنين در طراح

خريد را درنظر بگيريد. نمايش كاالها و چگونگي دادوستد، ممكن است در مقياس خيابان، بر شخصيت 

ي هابراي انجام پژوهش در گروه »سريع و كثيف«يك راه ها تاثير بگذارد. هايي از ساختمانها و بخشخيابان

اياالت متحده) استفاده از انواع محصوالت فروشي و بررسي چگونگي نمايش قومي و فرهنگي (حداقل در 

دهد كه محصوالت الكترونيكي با تكنولوژي هاي مختلف نشان مياي از اين نمايش در زمينهنمونهآنهاست. 
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ممكن  پيشرفتهتكنولوژي  قبولحتي  ،شوند. با اين حالمعمولي در اندونزي فروخته مي روبازدر بازار  29پيشرفته

  ي باشد. فرهنگ به طوري خاص، است

شناسان به منظور مطالعه نقش فرهنگ در گسترش فن نتيجه آنست كه صنعت فناوري پيشرفته، از انسان يك

كشور منطقه آسيا و اقيانوس آرام مطالعه شدند تا   7شهر از   19در يك مورد خاص، كند.آوري استفاده مي

هاي متفاوت تكنولوژي مدتي است كه شناخته شده پذيرششود. ه شود كه تكنولوژي چگونه پذيرفته ميفهميد

. اگر اين در مورد يك محدوده به شدت 16بر روي آمريكاي التين در آغاز قرن  Fosterاست، با مطالعه 

ها ، بازارهاي شكل گرفته ، مغازهرود كه تنوع بيشتري در زمينه انتقادي مانند تكنولوژي صادق است انتظار مي

  فضاهاي باز در محالت و غيره وجود داشته باشد. 

به عنوان مثال، مناطق كند نقشي را در عرصه شهري. تواند و ايفا مياين مورد اخير را درنظر بگيريد. مقياس مي

خاصي نباشند، در  ها تمايل دارند كه به صورت فرهنگيهاي اصلي و راهمركز شهر، مراكز كسب و كار، خيابان

 ي ديگرهاها چينيو در جاجاكارتا، نايروبي، كامپاال، سائو پائولو، شانگهاي و ديگر شهرستانهركجا (مثال در 

هاي ثابت است. هنوز ممكن است هاي مشابهي را داشته باشند. اين، موردي درباره سطح ويژگيويژگي

هاي غيرثابت و در حواس ، به ويژه در محدوده ويژگيثابت ديده شودهاي نيمههايي در محدوده ويژگيتفاوت

غيرديداري. مناطق سرگرمي هنوز بيشتر تحت تاثير يك فرهنگ خاص هستند، به وسيله موجوديت خودشان و 

ها (به عنوان مثال چين ، ژاپن ، استانبول و غيره)، شدت استفاده، استفاده در نواحي نشانهثابتي نظير عناصر نيمه

                                                            
29 high‐tech 
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هاي فرهنگي ها و ديگر فضاهاي شهري، ويژگياي، به ويژه خيابانباز، رفتار و غيره. در مقياس محلهبيروني يا 

   را ببينيد) جهاني ٣٠شهري شدنممكن است درواقع خيلي مشخص باشند. (بحث بعدي درباره مادون

ده كردم. اما اين من از يك نمودار انتزاعي استفا» فرهنگي 31مناظر«و نيز » هاي انساني شكل شهرجنبه«در 

هاي بانكوك و نواحي بسيار سنتي پشت Soiهاي اندونزي، Kampringدرواقع، در بسياري از شهرهاي هند، 

كه اين را هاي مراكز جديد شهرهاي چيني و آفريقايي هم هست. به عنوان مثال، تنها دو ماه پيش از اينخيابان

درجه از يك گاو و  90گرفتم با يك چرخش اندا عكس ميكامپاال، اوگبنويسم زماني كه از يك مركز غربي در 

فروشندگان، گاو نر را به سمت  شدند.كه به سمت پايين يك خيابان خاكي هدايت مي گوساله عكس گرفتم

  كشيدند؛ يك صحنه بسيار خاص فرهنگي. هاي بزرگي از چنار را ميها شاخهكشيدند و دوچرخهچرخ دستي مي

 

  دهد.را نشان می A‐Gهای ، محله٢، جهانی است و مسير ١انداز مسير ريان مهمند. چشمهای پشتی، يک شمحله

هاي سطح كالن و تراكم بومي در تر اشاره دارد كه من درباره ارتباط چهارچوباي عموميشكل باال به نكته

درباره منطقه و  اي را نشان دهد كه بحث حاضر ماتواند درخواست تقريبا گستردهام. اين ميشهرها ساخته
                                                            
30 suburbanization 
31 Landscapes   
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 مدرنچارچوب شود. تر در شهرهاي مدرن را شامل ميويژگي خاص فرهنگي در نواحي شهري كوچ مقياس

ها به عنوان فضاهاي انساني تر، محله) و در مقياس كوچكويژه خودرو(به دستگاهي به عنوان فضايي تواندمي

كند، به عنوان پيامدي فعاليت و نظير آن فراهم ميي هاكندتر كه يك سازگاري خوب را با رفتار انساني، سيستم

مان درباره طبيعت كند. رواج يافتن برخي نواحي ممكن است با بحث قبليكه بيشتر متناسب با فرهنگ تغيير مي

رسند. تصاوير و معاني انساني مرتبط شوند. اين نواحي در تضاد با تصاوير مطلوب و معاني مدرنيته به نظر مي

كنندگان، هاي  استفادهتالش طراحي و برنامه ريزي و دردر نتيجه، رهنگي اغلب منفي هستند. محيط خاص ف

از  داشتمدر حالي كه ) كره جنوبي(در سئول اين دست خالص شوند. اي از برخي به دنبال آنند كه از شر نمونه

به كردم چرا كه شد و يك خصومت شديد را تجرگرفتم از كار من جلوگيري عكاس ميمحله هاي سنتي، 

اي را مالقات همين اواخر، گروهي محله، )تايوان(در تايپه يافته نشان دهند. را توسعهخواستند آنساكنان مي

ها را به خواست آنكردم كه سعي داشتند مناطق فرهنگي خاص خودشان را نجات دهند، مناطقي كه شهر مي

شهر، اندونزي) ( جاكارتا درتوجه داشته باشيد.) هاي متناقض ساكنان سمت توسعه پيش ببرد! (به نگرش

كردند به دور انداخت، به داخل دريا پرتاب كرد. كار مي kampringسواراني را كه به خوبي در دوچرخه

 در حال حاضر ،پذيرفته شد.  kampringها از يك شهر پايتختي غلط بود. در همان زمان، توسعه تصوير آن

شود. به هاي رنگي كه يك مشخصه خاص فرهنگي است دارد ممنوع مياده از نشانه) استفبرزيل( پائولو سائو

شود: تا چه ثابت هم ممكن است حذف شوند. بنابراين، يك سوال مجددا مطرح ميهمين شيوه، عناصر نيمه

باز و نقش رو در طراحي، انتهاهاي ثابت مهم هستند و از اينهاي نيمههاي ثابت در مقابل ويژگياندازه، ويژگي

  هاي مناسب چيست؟ عناصر غيرثابت و زمينه
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كنم. اين هم را بررسي مينو جنبه ديگري از آ گردمسازي فرهنگ بازميپياده سازي و عملياتي بحثمن حاال به 

هايي كه ممكن است در دهد، رشتههاي ديگر را نشان ميهايي از رشتهاهميت تركيب مداوم و تلفيق با پژوهش

 در مورد محيط فرهنگ سريع تغييرات تاثير در برخورد با ، 1983سال  در ربط به نظر برسند.ر و بيابتدا دو

نه كامل  و، به آرامي ،كمتغيير ( فرهنگ هسته بين تمايز پيشنهاد نم ،كشورهاي در حال توسعه شده درساخته

ن يك گروه مجزا ضرورت دارند) و ها به عنواها براي گروه، مركزي هستند و براي هويت و بقاي آنچرا كه آن

كه حتي  ممن همچنين اشاره كرد) را مطرح كردم. مشتاقانهحتي  و، به راحتي، به سرعتغيير پيرامون فرهنگ (ت

حفظ شود ارتباط برقرار كردن با هويت، به عنوان چيزي كه عناصر هسته را در خود حفظ كرده  اگر هسته

ها بودند. در مورد اول، الگوي Tswanaد استفاده شد ناواهوها و متفاوت خواهد شد. مثالي كه در اين مور

در مسكن سابق، مقدماتي (ابتدايي) بود و در مورد دوم، يك سازماندهي ويژه در مورد مسكن وجود داشت. 

 آسايش، ، نتايجي ماننددنشودستيابي به نتايج مورد نظر استفاده مي ، براي تمام موارد به طور كلي، عناصر جهاني

  هاي قبلي مطرح شد. گونه كه در بحثمعني آن به خصوص كيفيت محيط زيست و 

كند. معرفي مي» موضوع شناختي پايدار«برخي از كار هاي اخير بر روي ذهن انسان، فرهنگ را به عنوان يك 

ده كنيم نه تنها دهد كه از تمايز هسته/ پيرامون استفااين به ما اجازه ميكنم كه اين مثال خوبي است. من فكر مي

در مطالعه و فهميدن الگوهاي تغيير فرهنگي، بلكه در فهميدن فرهنگ به صورتي كلي. فرهنگي كه توسط اجزاء 

شود يك هسته و پيرامون دارد به طوري كه در هر موردي، به زمينه، شده توضيح داده مي جداسازيو عبارات 

شوند و مورد در اين تعريف، عناصر مختلف، مهم مي مقياس، گروه و نوع موقعيت و نظير آن وابسته است. 

ها توسط كارهاي ديگري هم اش در حفظ فرهنگگيرند. ايده هسته فرهنگي و نقش بالقوهسوال تجربي قرار مي
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در بين حيوانات و گياهان وجود » keystoneهاي گونه«پشتيباني شده است. در يك مورد نشان داده شده كه 

  هاي انساني و جوامع در طول زمان، بحراني باشد. راي پايداري فرهنگدارد كه ممكن است ب

هايم در ها و بحثدر بحث باال من به نقش احتمالي گروه اشاره كردم. اين منجر به توسعه بيشتري در كتاب

شود. اين پيشرفتي كه به شدت مورد توجه من است در مقياس كوچكي از فرهنگ است. اين جاهاي ديگر مي

شوند تمايل دارد كه كوچك و از اين رو فراوان باشند. اين ها به وسيله فرهنگ، تعريف مييت كه گروهواقع

 به عنوان مثال به برمه، الئوس، مالنزي، پاپوآ گينه نو و غيره حتي براي من در طول سفرهاي گسترده اخيرم به 

تواند به كشورها ط تعامل يك نفر نميمحي -نين بر مي آيد كه در مطالعه تعامل فرهنگتر شده است. چشفاف

شود كه اين البته زماني مهم مي هاي مختلف را درنظر بگيرد.هاي متعدد زندگي و گروهنگاه كند بلكه بايد شيوه

حالت نه تنها ما با ها. در اينبخواهيم از متغيرهاي فرهنگي در طراحي استفاده كنيم، به عنوان مثال در كاربري

به عنوان مثال شويم، ها مواجه ميهاي زندگي مختلف گروهي، بلكه با احياي فرهنگنه سبكافزايشي در زمي

Kanak   ،و نيز  كاتاالنهاو  باسكها در كالدونياي جديدGalician مائوري در نيوزيلند ،اسپانياها در ،  

Breton   فرانسهها در ،Aborigin   آن، مجاورت بسياري از افزايش مهاجرت و پيامد  .در استراليا و غيرهها

پذيري، نقش مهمي را در بسياري از كشورها دارد. (درحال هاي مهاجر با هم با سطوح مختلفي از فرهنگگروه

  هاي بسيار مختلف هستند.) درصد جمعيت آمريكا، مهاجراني از مكان 5/12حاضر، 

، تاكيدي بر يك نماد واحد وجود الزم به ذكر است كه در برخي موارد، در بيان عناصر هسته به صورت عمومي

به نظرم مفيد آمده است. همچنين بايد تاكيد شود  1970شود، مفهومي كه از ناميده مي» ساختار دفاعي«دارد كه 

توانند عناصر نيمه ثابتي آنها ميكه الزاما اين ساختار، معماري يا محيطي نيست، شايد هم در برخي موارد باشد. 

ها همچنين مجبور نيستند كه بخشي از آنسازي، اشياء، رنگها، هنر، مبلمان و غيره باشند. نظير گياهان يا محوطه 
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زبان، موسيقي، رفتار، منش، مدل مو، مواد غذايي، هاي غيرثابتي نظير فرهنگ مادي باشند و ممكن است ويژگي

هاي طراحي شده، با طالبته در برخي از اين موارد ممكن است محي رقص و غيره باشند.، مذهب، آداب، لباس

ها اغلب در نواحي هاي غيرثابت،  نقش مهمي را بازي كنند. اينهاي مناسب و پشتيباني از ويژگيارائه موقعيت

شوند كه پيش از اين بحث شد اما در نواحي جهاني جديد و هاي خاص پيدا ميتر فرهنگمقياسكوچك

ام) ارائه را بازتعريف كرده(كه من آنهاي آن در دسترس نيست. نقش ديگري طراحان چهارچوب

endednessشود. هاي دفاعي استفاده ميثابت و غيرثابت است كه در بازسازيهاي نيمههايي براي ويژگي

ثابت زندگي يا محيط نداشته باشد. به حتي فرهنگ مادي نيز ممكن است ارتباطي با معماري و عناصر نيمه

به عنوان  Tomoloپوستان كاليفرنيا) تجديد حيات فرهنگي، بر خها (سرChumashعنوان مثال، در بين 

شان تاكيد كرده، يك قايق گياهي ساخته شده كه در بين بوميان شمال آمريكا مهم است. عادتا تكرار نشانه

  كنم كه نبايد فكر كرد كه طراحي محيطي، هميشه ضروري، مهم و يا حتي قابل توجه است.(تاكيد) مي

ام همچنان ادامه دارد. هايي كه در اين كتاب بر آن تاكيد كردهشد فرهنگ در بسياري از زمينهاهميت روبه ر

 ها عبارتند ازمثال براي مثال در مورد  .پزشكي، تجاري، مطالعات نظامي، مد، روانپزشكي و بسياري ديگر 

ها، ايها، كرهبين چينيدر هاي جديدي از بيماري خصوصا شناسي در آمريكا با افزايش مهاجرت، گونهروان

شود. اين تغييرات چگونه به ها پرداخته ميها نيز به آنيافت شده كه حتي در رسانهها ها، واندونزياييمالزيايي

طور شوند؟ اين نيازمند تمرين است تا آنالوگي را ارائه كند كه طراحي محيط چههاي رواني منجر ميبيماري

شناسان پزشكي انجام هد. مجالت جديد و نيز تحقيقات زيادي كه توسط انسانتواند به اين مسئله پاسخ دمي

تر نيز بحث شد پاسخ طور كه پيشافتد. هماندهد مشابه اين مسئله در پزشكي هم اتفاق ميشده كه نشان مي
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د پژوهش هاي مناسب دارند يا خير، نيازمندادن به اين سوال كه آيا چنين تغييراتي، پيامدهايي براي موقعيت

  است. 

دهد كه امروز فرهنگ نه تنها به طوري روزافزون به عنوان متغيري مهم به رسميت شناخته ها نشان مياين

اي را كه من گيرد. آن همچنين نكتهها مورد مطالعه قرار ميشود بلكه به عمل درآمده در بسياري از رشتهمي

تواند به هايشان ميهاي جديد و يافتهكه بسياري از رشتهكند، اينها بر آن تاكيد داشتم تقويت ميبراي مدت

محيط مرتبط شود. اين به نوبه خود، اهميت  -و به صورتي خصوصي با ارتباط فرهنگ EBSصورت عمومي با 

ربط، بيش از حد انتزاعي و يا كند، موضوعاتي كه شايد زماني بيبالقوه پرداختن به اين موضوعات را تقويت مي

  رسيدند. نظر مي تئوريك به

هاي بسيار جديد) من به صورتي خيلي گيري از يكسري ايدهبه عنوان مثالي براي بحث باال (قبل از نتيجه

رسند هاي مهم را دريك سطح خيلي نظري و از منابعي كه ظاهرا دور از ما به نظر ميخالصه، برخي از پيشرفت

شود. (نياز به ها در سطوح بااليي از انتزاع، آشكار مييشرفتكنم. الزم به تاكيد است كه ارتباط اين پمطرح مي

آنست كه من مكررا تاكيد كنم) من به حجم زياد و روبه رشدي از كار بر روي منشا و تطور فرهنگ در ميان 

شناسي انساني، ها و اعصاب، روانكنم. اين كار اغلب با ژنتيك، علوم وابسته به نورونحيونات اشاره مي

ها مرتبط است، چيزهايي كه حتي نقش احساسات، پيشرفت اجتماعي و هدايت به سمت ايدهشناهت، 

  پيامدهايي براي طراحي هم دارند. 

ها، ارتباطش با فرهنگ مادي، هنر ها و  انسانريختالبته ادبيات بسيار وسيعي درباره تطور فرهنگ در بين انسان

رو به رشد زيادي بر روي نقش فرهنگ در تطور انساني، تطور  و...  وجود دارد. روي هم رفته، كارهاي زياد و
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جوامع و... انجام شده است. به عبارت ديگر، نه تنها تطور، منجر به فرهنگ شده بلكه فرهنگ (به معني محيط 

ساخته شده) به نوبه خودش بر تطور تاثير گذاشته است. اين، ارتباطي با پيشنهاد من درباره توجه به توسعه 

 Nicheتواند از طريق ايده جديد كند. درواقع، اين مسئله ميي حيونات پيدا ميمعمار Construction 

هاي هاي بسيار ابتدايي چون كرمعموميت پيدا كند. او بر اهميت حياتي محيط ساخته شده، حتي براي ارگانيسم

هميت دارد، بلكه بر نقش محيط كند. اين نه تنها براي تطور در حال ادامه انسان اها تاكيد ميخاكي و انگل

كند. اين بحث به نوبه خودش، اي از فرهنگ، در روند تطوري آن نيز تاكيد ميساخته شده به عنوان جنبه

هاي جديد از دهد كه ايدهپيامدهايي را براي مطالعه تاريخ محيط ساخته شده خواهد داشت و نشان مي

شوند. همچنين بايد توجه داشت كه در سطح تر در كار ما ميطور باعث توسعه و تركيب بيشهاي ديگر چهرشته

تواند براي اهداف مختلفي استفاده شود، به عنوان مثال براي توسعه مناسبي از انتزاع، يك مفهوم مشترك مي

  شناسي محيطي. هاي روانجنبه

داشته  EBSمهمي براي  رسد كه پيامدهاياز مفاهيم جديد ديگري كه از دانش تطوري نشات گرفته و به نظر مي

باشد، نقش فرهنگ در محيط ساخته شده و نقش معني به عنوان تابعي نهفته است كه پتانسيل توصيفي بااليي 

، بقا تناسب اندام و از لحاظ حيوانات ميان اين است كهپيشنهاد كنم. دارد. من به اصول متناقضي اشاره مي

مهمي وجود دارد، نمايش سازگاري به وسيله نشان دادن  ) يك كاركردPeacookهاي جنسي (مثال دم نمايش

ام و متعاقبا كشف استفاده كرده EBSاش بربيايند. من اخيرا از اين در توسعه نظريه توانند از عهدهها ميكه آناين

 اگرچه هميشه درشناسي هم به عنوان يك سيگنال ارزشمند استفاده كرد. توان در انسانام كه از آن ميكرده

 Nicheهاي جديد، انتقاداتي وجود دارد و همه حاضر به پذيرش آن نيستند. اين در مورد ايده مقابل ايده

Construction اي كه از آن براي توسعه هنر و موسيقي هم استفاده شده است. همچنين هم صادق است؛ ايده
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به عنوان توضيحي به ياد قابل آنند ام به عنوان يك مثال ولي براي كساني كه در مرا خيلي مفيد ديدهمن آن

هاي زيادي را دهد مثالطور آن توضيح ميكه چهرسد. اينوساز به نظر ميفايده از ساختماندني، عجيب و بي

توجه داشته باشيد كه در بقيه موارد ارتباطات هاي گوناگون، موثرترين بخش آنست. ها و دورهاز محيط

رهنگي به عنوان يك چيز جهاني از خالل عبارات خاصي كسب شده است. غيركالمي از طريق محيط، تنوع ف

توانند شكلي از ها ميكنند كه محيطهاي ساخته شده تاكيد مياصول متناقض، در كاربردشان براي محيط

شوند با هاي بزرگي ايجاد ميها و تالشهاي بزرگ با هزينهدهد كه چرا محيطبشوند. آن توضيح مي» تبليغات«

آوري منابع، كارگر و غيره، با ارتباط برقرار كردن بين قدرت دن بين توانايي سازندگان در جمعتباط برقرار كرار

و مردم تاثيرگذار. بنابراين، با احياي اسالم صوفي در چچن، يك مسجد جديد در حال ساخته شدن است. آن 

ارتفاع  32فوت 197اش است و مناره دهد و بزرگترين مسجد چچنكننده را در خود جاي ميهزار عبادت 10

  »كند.كند، بلكه از قدرت صحبت ميآن تنها از ايمان صحبت نمي« دارد. 

هاي من، از مطالعات ها هستند. كامال مشخص است كه مثالهاي من، پايتختمثال آغارين براي شروع مثال

ام از شواهدي از جاهاي مختلف ان ايدهگيرد. براي بيشناسي جوامع پيش از دولت تا امروز را در برميباستان

شده و اين،متغير معناداري بوده كنم. در جوامع پيش از دولت، اغلب از نيروي كار زيادي استفاده مياستفاده مي

كيلومتر  3اي به مساحت هاي پيچيدهearthworkسال قدمت، ما كارهاي  4000با  33Povertyاست. در قله 

تر و هايي كوچكدايره بيضوي شكل، دو تپه عظيم، مخروطنيم 6ر متر مكعب تپه با هزا 750كنيم. مربع پيدا مي

earthwork900متر است و تنها ديوار بيروني آن از  100,70ها. زيمباوه بزرگ، ساختاري هايي بر سطح آن 

متر  85ي كه هاي دوقلوي روبازمتر ارتفاع دارند با بخش 11هايي از آن، هزار قطعه سنگ تشكيل شده و  بخش

                                                            

  متر ٦٠حدودا  ٣٢ 
  پیسیسیدر جنوب آمريکا، نزديک رودخانه میای باستانی منطقه ٣٣ 
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هاي نهفته خود را عيان كنند خصوصا در زمينه توانند ارتباط برقرار گرفته و پيامها سريعا ميطولش است. اين

ساكنان چادرهاي آفريقايي (در مقياسي متضاد). جنس ماده (سنگ) نيز بسيار قابل توجه است كه محكم و 

هاي ها و يادمانرساند. نقش مواد، همچنين در مقبرهها فورا معناي درونيش را ميغيرقابل اجتناب است. اين

ها كمك كنند. در موارد ديگري Stonehengeشود و ممكن است حتي به فهم سنگي ماداگاسكار نيز ديده مي

اي واقعي و قابل مشاهده. گونههم سازماندهي محيط هست، مثال ايجاد يك نظم مقدس باورنكردني متفاوت، به

كنيم يك بيان مشخصا ها پيدا ميام. چيزي كه ما در همه مثالي از جاهاي ديگر نقل كردههاي متعددمن مثال

  فرهنگي از يكسري معاني جهاني و كلي است درباره ارتباط با يك پيام واحد. 

خواهم نشان بدهم كه در جهان معاصر، تصاوير خاصي هستند كه سعي دارند ارتباط برقرار كنند، مثال در من مي

ها مدرنيته است اما اصل اساسي، مشترك است: توانايي بسيج عمده منابع هاي درحال توسعه، يكي از آنكشور

ها و نظاير آن وجود اي، بزرگراههاي شيشهخراشگويي كه رقابتي براي ساخت بلندترين برج جهان، آسمان

به آن اشاره شد. اصول متناقض و  ها و مواد سنتي وجود دارد كه قبالجا نوعي خوار شمردن محيطدر ايندارد. 

هاي اند به مرتبط كردن فرهنگ با محيطها مفيدند، شروع كردههاي ارزشمند كه در فهم همه اينسيگنال

 34دهد به وسيله مركز هنرهاي پكنغيرمسكوني. يك مثال نمايشي كه به خوبي، ارزش اين رويكرد را نمايش مي

  ته. هاي مختلف توجه شايسارائه شده، جنبه

دارد و » كنندهدرون خيره«ميليون دالري و مشكالت ثابت موجود در ساخت، يك  400با وجود هزينه بغرنج 

يك ترقي نرم قدرت در چين و جامعيت «كشد. در بدو ورود، را به تصوير مي» جادوگري مكانيكي«نوعي 

درست در همان زمان »  آميزحريكشناسي تزيبايي»آيد. معمار فرانسوي آن، يك به چشم مي» هاقدرت ملي آن

                                                            
34 Beijing Arts Center 
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هاي مشابهي از اين كه مركز، مشكالتي را براي پوشش و اجراي برنامه دارد، يعني نياز كمي به آن هست. پروژه

دست وجود دارند: استاديوم المپيك، مركز فرماندهي جديد تلويزيون مركزي چين كه خط افق پكن را بازسازي 

اضافه كنم و همچنين از فرآيندي  بگويم  انگهاي و خيلي از شهرهاي چين راها شخواهم به اينكرده و من مي

كنند براي ساختن ويترين فرهنگي خودشان، كه ادامه دارد و در شهرهاي ديگر هم صدها ميليون دالر تزريق مي

  ». هاي پر شده به واسطه رهبري حزب كمونيسترشد و خزانههاي روبهطلبيجاه«مطابق با پروژه 

هاي مسكوني توانند براي فهم تغييرات ايجاد شده در محيطهاي ارزشمند همچنين ميل متناقض و سيگنالاصو

كمك كنند. من به اين واقعيت اشاره دارم كه افزايش منابع در دسترس، حتي مسكن كمتر تاثيرگرفته از فرهنگي 

و اختالفش با (مثال حومه شهري  شود. دليل اين اعتقاد من آنست كه تصاوير موجود از رفاه مدرنخاص مي

جا آغاز شده است. در يك كالس درسي مربوط به خانه، من اساليدهاي شان در همهفعلي آمريكا) سلطه

ها و غيره) و آسيا (توكيو و بانكوك) را نشان دادم. آن  Mafekengدانشجويان از خانه در آفريقا (نايروبي، 

هستند. يك عكس از روسيه، تنها به واسطه چهره مردم شناسايي شد. شكلي بودند كه در آمريكا معموال همان

هاي مسكن در بانكوك، شانگهاي و پكن و يك نمونه هاي ديگر عبارت بودند از تابلوهايي تبليغاتي براي پروژه

هاي مرا به اطراف تعدادي از خانه Vehbi Tosunجزوه درباره توسعه مسكن جديد. دانشجوي سابقم، دكتر 

هاي ورودي بزرگ براي هر جامعه، با فضاهاي ها محصور بودند و داراي دروازهآن استانبول برد. اطراف جديد

هايشان در آمريكا ها اغلب از معادلهاي كنترل شده. خانهنماها، زمين گلف، زمين تنيس و راهسبز بزرگ، آب

هاي گليسي. اصول متناقض و سيگنالها و عاليم راهنمايي همگي به زبان انقابل تشخيص نبودند و خيابان

شوند، يعني تاكيد بر هزينه كردن (مصرف) اين اغلب به ارزشمند، از طريق استفاده عجيب از منابع بيان مي

  شود. هاي بسيار باال نشان داده ميوسيله قيمت
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كشورهاي  محيط -فرهنگتعامالت ، هويت فرهنگ ، تغييربحث فهميدن  تا حد زيادي با تمامي اين تحوالت

جا هستند و مفهوم، روشنگر ها همهدرحال توسعه و غيره مرتبط است. وقتي مفهومي در دسترس باشد، مثال

 به براي جذب خريداران، فرانسه 17قرن  قلعه يك اي ازكپي به عنوان مثال ،ها خواهد شد. تعداد زيادي از مثال

  . و غيره، مربوط به اسب سواري يهاآهنگ هاي گلف ،زمين با، جديد چين ساخته شد توسعه

مكزيك و جاهاي ديگر و استفاده  Guadalajaraشهري شدن در هاي مشابهي از الگوهاي مادونمن قبال نمونه

رسد كه ام. اين فرآيند اخير به نظر ميهاي داخلي شهر در ميلواكي ارائه كردهها در تالش براي احياي محلهآن

ريزي و طراحي دارند. ها پيامدهايي براي سياست، برنامهاين تحوالت و منشا آن ادامه دارد، مثال در شيكاگو.

سازند. برخي هاي سنتي، پيچيده ميها پيشنهادات مربوط به بهبود پايداري با يادگيري از محيطبراي مثال، آن

رتباط دهند. اين بحث هاي بسياري از كاربران اپيشنهادات تمايل دارند كه تصوير و معنايي غلط را  به خواسته

هاي سنتي را توضيح دهيم. براي مثال در كند كه مشكالت موجود بر سر راه حفظ محيطعالوه كمك ميبه

Luang Prehang هاي بتني هاي داخلي معابد، به نفع خانههاي سنتي چوبي برخالف ساختمان(الئوس) خانه

گويند كه اين ها ميكنند. محلياث جهاني تالش ميشوند. معماران يونسكو دارند براي حفظ اين ميرطرد مي

خواهند (تاكيد از من است) اگر ها چيزهاي قديمي را نميشوند. آندارتر ميغيرواقعي است: مردم دارند پول

سازند. بنابراين، شهرهاي تپه ها يك خانه چوبي داشته باشند، به بيرون شهر رفته و يك خانه بتوني هم ميآن

Tuscan  بتني  خانه هاي از ترداغ، چوبي هاي سنتيخانه كنند كهادعا ميها همچنين محليكنند. رها ميرا

كنم مخالفت، كامال هايش بازديد كردم. من شخصا احساس ميو خانه Luang Perhangاخيرا از  هستند.

معنايي است. از  گردد. اين بيشتر يك موضوعموضوعي است كه به فقدان سيستم تهويه هوا كه مطلوب بازمي

هاي مكزيك هاي خودساخته شهركهاي آمريكا مطابق با خانههاي اخير براي ساختن خانهنظر طراحي، تالش
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كنم. اين در كاليفرنيا اشاره مي Cruz برانگيز است. (كامال جدا از رويكرد صرفا بصري) من به پروژهسوال

بحث باال بايد كمك كند به فهم هر دو، يعني هم  رسد وتر از آنست كه به نظر ميموضوع خيلي پيچيده

هاي موفقيت كه بايد مطلوب هاي خودساخته به عنوان يك مدل و هم به روشمشكالت بالقوه استفاده از خانه

  باشد. 

كنم كه ويژگي ناپذير است و همچنين ادعا نميكنم كه اين فرآيند مادون شهري شدن، اجتنابمن ادعا نمي

شود. (هرچند كه ممكن است از طريق هاي مسكوني ديگر مورد نياز نيست يا خواسته نميطفرهنگي در محي

ثابت، قوانين رفتار و غيره به دست آيد) درواقع ممكن است دو تمايل متضاد ها، عناصر نيمهسازماندهي موقعيت

 به مخالف و لي مح هويت عالقه به باو بزرگ بسياري   هاي كوچكگروه، يك طرف ازوجود داشته باشد. 

هاي احياي فرهنگي و جستجوي نمادهاي همچنين با ظهور جنبش يا موافق هر دو وجود دارند.، جهاني معاني

طور كه قبال بحث شد) خصوصا اين ممكن است عقايد معكوسي هم وجود داشته باشد. (همان هويتي فرهنگي

كه از بين رفته) و به اند ديده شود (به دليل آنهاي سنتي را تجربه نكردهممكن است در بين جواناني كه محيط

  چه در كويت وجود دارد. ها را تخيل كنند مثال مانند آنهمين دليل تمايل دارند آن

 هايجنبه توسعه بهكه منجر  معنا نقش به غالبا من، هاي ارزشمنداصول متناقض/ سيگنال در بحث درباره

ام. كند تاكيد كردهشه بر نقش مهمي كه فرهنگ در معنا بازي ميشد اشاره كردم. من هميمي معني ديگري از

سازد. من شود و همكاري را ممكن ميهاست كه منجر به رفتار مناسب ميطبيعت مشخصا فرهنگي موقعيت

هاي مرتبط با معني، بايد قابل توجه، قابل درك و از نظر فرهنگي مناسب ام كه در حوزههمچنين بحث كرده

تر ها براي نفوذ معاني مناسبهستند، آن نامناسب نشده ودريافت  ،باشند ظريف بسيار معاني، اگر نهمچنيباشد. 
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شود. اين تفسير من از معاني متعددي مي Rorschachشوند و محيط، به طور موثرتري شبيه يك آزمايش مي

  شوند.است كه توسط منتقدان چادرهاي صحرايي بارسلونا اعمال مي

استفاده كردم با استفاده از تمايز بين سطوح باال، ميانه و پايين معنا. اما از نظر  جداسازيز اصل در گذشته من ا

دهد. ممكن است تمايز بين بيشتر، خود را نشان مي جداسازيهاي ارزشمند، امكان يك اصول متناقض/ سيگنال

كند. پيشتر در بحث م درباره مي معناي عام و خاص، تمايز مفيدي باشد كه در دومي، فرهنگ، نقش بزرگي ايفا

و احتماال نقش  ها به سرعت، اهميت آنمعابد آزتك، به اين بحث پرداختم، زماني كه اشاره كردم اسپانيايي

فهمند. من همچنين درباره برخي متغيرها كه ممكن است اي با آن فرهنگ ميمقدسش را بدون داشتن مواجهه

اين در كارهاي بعديم توسعه يافت و سودمندي سنتز بحث كردم.  عموميارتباط برقرار كنند با برخي معاني 

  مستمر و  تركيب مواد جديد را نشان داد. 

ها مهمند، با داند كه آناهرام را در نظر بگيريد. معناي عمومي آن قبال مورد بحث قرار گرفته است. هركسي مي

هستند كه هركسي بدون دانستن دانش خاصي درباره  ايها معانيقدرت و اقتدار در ارتباطند و نظاير آن. اين

شود. اين موضوعات، به مصر، نظام اعتقادي، خدايان، مرگ و تلقي از آن، زندگي پس از مرگ و... متوجهش مي

ها، كتابكنند (ها ارتباط برقرار مياين معاني از طريق نوشتهشدت فرهنگي هستند. عالوه براين، بيشتر 

 theبه عنوان مثال، كتاب  و هاي ديوارينقاشي Dead The  Book  ofها، تابوت، ها، نقاشي، مجمسه

ثابت و غيرثابتي كه براي آن موقعيت خاص نياز بوده است. ها، رفتارها) از طريق عناصر نيمهها و آيينپيشكش

عنوان مثال، اهرام دهد. (به هاي ديگري از سراسر جهان نيز همين مسئله را نشان مي(مانند  معابد تدفين) مثال

مثال  و غيره) Nascaدر بوتان، شرق كشورهاي اسالمي، خطوط   Teotihuacan ،Bagan ،Dzougsمايا، 
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اند و نياز به دانش ديگر از زيمباوه بزرگ است كه درباره معناي عمومي آن بحث شد. معاني خاص آن، پيچيده

  بيشتري دارند. 

يگر، معاني عمومي، از نظر اصول متناقض، آشكار هستند اما معاني هاي دها و بسياري از نمونهدر همه اين

توسعه يافت و  Ekmanاي كه توسط جا ارتباطي هست بين ايدهاند. اينها پيچيدهخاص، خيلي بيش از اين

ها در توسعه يك ارتباط غيركالمي، رويكردي براي مطالعه معني استفاده قوانيني را آشكار كرد كه من از آن

اي احساسات) و عبارات خاص فرهنگي را ، بيان چهرهEkman وانفعالت جهاني (در مورد . دوباره، فعلكردم

توانند نشان داده شوند. من ها مينشان دهد، قوانيني درباره كجا، كي، توسط چه كسي، تحت چه شرايطي، آن

هاي پيچيده ويكرد عمومي به گونهرا به عنوان يك ر جداسازيتوانند ارزش عالوه ميها بهباور دارم كه اين

  نشان دهند. 

هاي تطبيقي را تقويت هاي ديگر و انجام پژوهشها همچنين اهميت توجه مداوم به ادبيات تحقيق در رشتهآن

شود. اين، سواالت ديگري را درباره نقش اي مهم ميها به طور فزايندهكنند، رويكردي كه دارد در همه زمينهمي

دهد. سوال درباره قابليت هايش را افزايش ميو پژوهش EBSالمللي كند و گستره بينايجاد مي EBSفرهنگ در 

هاي انجام شده در يك فرهنگ به فرهنگ ديگر هم وجود دارد. واضح است كه در اين رابطه، انتقال پژوهش

در مطالعه و ارائه پاسخي هاي كاربردي، نقش مهمي ها و برنامهها، روشمطالعات تطبيقي از طريق تكرار يافته

كنم تا ريزموضوعات جديدي پيش من نكته پاياني را ولو به صورت مختصري بيان مياند. به اين سوال داشته

تواند هاي فكر كردن درباره فرهنگ، بررسي شرايط قوانين فرهنگي است. اين مييكي از راه روي ما باز شود.

كنند: اي از قوانيني است كه اين موارد را تعيين ميعاليت، خود نتيجهف درباره رفتار باشد، به طوري كه سيستم

چه چيزي، كجا، كي، شامل يا به استثناي چه كساني و چرا؟ قوانين اغلب، نقشي مركزي را در بين اجزاء 
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سازي طراحي است، مانند سبك زندگي. اين اغلب مفيدترين شيوه براي مفهوم كنند،مختلف فرهنگ، بازي مي

هايي كه كاربردهاي سازگاري با مناظر فرهنگي متمايز عنوان يك مجموعه قوانين براي انتخاب در بين گزينهبه 

  و قابل تشخيص دارند.  

شناس درباره نامم توسعه بحث بسيار مختصري است كه با يك انسانمي» مدل انتخابي طراحي« چه منآن

افت. اين مدل اخيرا توسط برخي مطالعات شناختي ها داشتم. اين مدل در طول چند سال توسعه يگلدان

neuroscientific كنند. به وضوح، نياز است كه گيري مغز مطالعه ميپشتياني شده كه درباره چگونگي تصميم

فرهنگي مطالعه شود چرا كه ممكن هاي درنظر گرفته شده به صورتي بينها و گزينهمعيار انتخاب از بين گزينه

ادي ممكن است از ضوابط بسيار مختلفي استفاده كند. (درهرحال، اين يك سوال تجربي است) است فرآيند انفر

، يعني هم ضوابط درنظر گرفته شده و هم معيارهاي استفاده شده از نظر همچنين توجه كنيد كه هر دو گزينه

كند. مي داسازيجهاي مختلف، متفاوتند. پايداري (ثبات) مغز است كه فرآيندهاي انتخاب را بين فرهنگ

  تحميل كنند.  به فرد ها رااي از انتخابهاي انساني هم كه پيش از اين بحث شدند ممكن است محدودهجهاني

توانند توانند تنها به عنوان نتايجي از محيط و رفتار ديده شوند. با اين حال، قوانين اساسي ميقوانين نمي

هاي شفاهي و يا كتبي بررسي شده و ها، سنتگارانه، اسطورهنهاي گوناگوني مانند مدارك قومبراساس داده

توانند تواند نقش مهمي را حداقل در برخي موارد نشان دهد، اين قوانين ميمطالعه شوند. اين آخري، مي

ها كه سازيها با استفاده از برخي شبيهشناسايي شده و مطالعه شوند. اين امكان وجود دارد كه صحت يافته

سازي تر شبيهشود (عالوه بر نظريه و تجربه) بررسي شود. به ويژه، يك گونه خاصعلم ناميده مي شاخه سوم

سازي مبتني بر عامل. به عنوان مثال، در اصل بايد در آزمايش حكيم ممكن است به خوبي مفيد باشد، مدل

گرفتند  قوانيني را كار مي كه از يك خانه تك شروع شد، نمايندگاني داشت كه به  Tunisسنجيده شود. مطالعه 
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هاي پژوهشي جذاب زيادي ديدند. درواقع، فرصتچيز را ميآمدند، سپس همهها باال ميوقتي كه بقيه ساختمان

جا نه فقط امكان خودنمايي كردند. ايده سيستم قوانين، به طوري بالقوه بسيار براي طراحي مناسب است. در اين

  هاست، اما اين موضوع ديگري است. هاي قوانين بيشتر از محيطممطالعه، بلكه امكان طراحي سيست

  گيرينتيجه

باقي مانده است. همچنين اين  EBSگيرم كه فهم تعامالت فرهنگ و محيط به عنوان جنبه مهمي از من نتيجه مي

به منظور رسد. درنتيجه، به دانش و تحقيقات بيشتري تر از آنست كه در وهله اول به نظر ميبسيار پيچيده

  تر براي مردم.كنندههايي حمايتنياز است؛ براي خلق محيط EBSكاربردي شدن و كسب هدف  
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  ها و مقاالت راپاپورتفهرستي از كتاب

  

از طريق مطالب ذكر شده در اين بخش، 
جستجوهاي اينترنتي و نيز بررسي منابع و مĤخذ 

هاي خود راپاپورت موجود در انتهاي كتاب
  اند.آوري شدهجمع
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1972 1969 1964  
AUSTRALIA as Human Setting   

  

  
  

  انساني زيستگاه مثابه به استراليا

House Form and Culture  

  
  شكل خانه و فرهنگ

A selected and annotated 
bibliography on the 
nvironmental and visual aspects 
of planning and engineering  

 و ديداري هاي جنبه پيرامون كتابها ي گزيده
  مهندسي. و ريزي برنامه محيطي

1977 1976 1972 
Human Aspects of Urban Form: 
Towards a Man‐environment 
Approach to Urban Form and  

 كب سوي به: شهري شكل در انساني بعادا
 و شكل به ساخت انسان محيط رويكرد
.طرح  

 
The Mutual Interaction of People 
and Their Built Environ 
 

 
 هاي محيط و مردم متقابل هاي كنش ميان

شان. شده ساخته  

 

Some perspectives on human 
use and organization of space 

  
  
  

 فضا سازماندهي و استفاده از ايياندازهچشم
  .انسان توسط
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1982 (updated edition 
1990)  

1978 1978 

The Meaning of the Built 
Environment: A Nonverbal 
Communication Approach 

 در شده: رويكردي ساخته محيط معناي
  كالمي. غير ارتباط

Nomadism as a man‐environment 
system 
 

 
 

.محيطي -انسان نظام عنوان به نشيني كوچ  

On the environment and the 
definition of the situation  
 

 
 

وضعيت. تعريف و محيط درباره  
 

1994 1993 1990 

Sustainability meaning and 
traditional environments 

  
  

  سنتي. هاي محيط و پايداري معناي

Cross‐Cultural Studies and Urban 
Form  

 
 تك( شهري شكل و فرهنگي ميان مطالعات
  .)نگاري

 

History and Precedent in 
Environmental Design 
 

 
 

 تاريخ و پيشينه طراحي محيطي.
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2005 2000 1995 

Culture, Architecture, and Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرهنگ، معماري و طرح.
 

The Writings of Amos Rapoport 
(1964 ‐ 2000) Environment‐
Behavior Studies Series 

 1964-2000راپاپورت از  آموس هاي نوشته
رفتاري.- مطالعات محيطي  

 

Thirty three papers in 
Environment‐Behavior Research 

 
طي. سي و سه مقاله درباره پژوهش رفتار محي  

 

 توان به موارد زير اشاره كرد:از آن جمله ميها مشاركت داشته كه او همچنين در ويرايش برخي كتاب

1979 1980 

 
 

  

 Rapoport, A. (1964‐1965) “The architecture of Isphahan”  

 Rapoport, A. (1967) “Some Consumer comments on a designed environment 

 Rapoport, A. (1967) “Whose meaning in Architecture 

 Rapoport, A. (1968) “The personal element in housing‐ an argument for open‐

ended design”  
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 Rapoport, A. (1968) “Sacred space in primitive and vernacular Architecture” 

 Rapoport, A. (1969) “The notion for urban relationships”  

 Rapoport, A. (1969) “An approch to the study of environmental quality”  

 Rapoport, A. (1969) “Facts and models”  

 Rapoport, A. (1969) “Some aspects of the organization of urban space”  

 Rapoport, A. (1970) “ The study of spatial quality”  

 Rapoport, A. (1970) “Symbilism and Environmental Design”  

 Rapoport, A. (1973) “Images, symbols and popular design”  

 Rapoport, A. (1975) “Australia Aborigines and the defenition of place”  

 Rapoport, A. (1975) ”An anthropological approch to Environmental Design 

research”  

 Rapoport, A. (1975) “Towards a redefinition of density”  

 Rapoport, A. (1976) “Environmental cognition in cross‐cultural perspective” 

 Rapoport, A. (1976) “Socio‐cultural aspects of man‐environment studies” 

 Rapoport, A. (1977) “Human aspects of urban form” 

 Rapoport, A  “The effects of Environment on behavior” 

 Rapoport, A  “Urban design and human systems: on ways of relating 

buildings to urban fabric” 

  Rapoport, A  “Cultural variability in physical standards” 

 Rapoport, A. (1978) “The Environment as an encluturating medium” 

 Rapoport, A. (1978) “Culture and the subjective effects of stress” 

 Rapoport, A. (1979) “On the cultural origins of settlements” 

 Rapoport, A. (1979) “An approch to designing third world Environment” 

 Rapoport, A. (1979) “Review of perin’s everything in it’s place” 

 Rapoport, A. (1979) “On the Environment and the definition of situation” 

 Rapoport, A. (1980) “Towards a cross‐cultural valid  definition of house” 

 Rapoport, A. (1980) “Vernacular architecture and the cultural determinants 

of form” 

 Rapoport, A. (1980) “cross‐cultural aspects of Environmental design” 

 Rapoport, A. (1980) “Neighborhood heterogeneity or homogeneity” 

 Rapoport, A. (1981) “Identity and Environment: cross‐cultural perspective” 

 Rapoport, A. “Learning from vernacular” 
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 Rapoport, A. (1983) “Development, Culture‐  Changeand Supportive Design” 

 Rapoport, A. (1988) ”Spontaneous Settlements as Vernacular Design” 

 Rapoport, A. (1988) “Levels of Meaning in the Built Environment” 

 Rapoport, A. (1990) “Historical and Precedent in Environmental Design, 

Plenum” 

 Rapoport, A. (1990) ”Levels of Meaning and Types of Environments” 

 Rapoport, A. (1992) ”On Cultural Landscapes, Traditional Dwellings and 

Settlements Review” 

 Rapoport, A. (1993) “On the Nature of Capitals and Their Physical expression” 

 Rapoport, A. (1994) “Sustainability, Meaning, and Traditional Environments, 

Traditional Dwellings and Settlements Working Paper Series” 

 Rapoport, A. (1995)  “Flexibility, Open‐endedness ,and Design”  

 Rapoport, A. (1995) “Indirect Approaches to Environment‐Behavior Research” 

 Rapoport, A. (1997) “The Nature and Role of Neighborhood” 

 Rapoport, A. (1998) “Using ‘Culture’ in Housing Design, Housing and Society” 

 Rapoport, A. (1999) “Archaeological Inference and Environment‐Behavior 

Studies”  

 Rapoport, A. (2000) “Theory, Culture, and Housing, Housing, Theory, and 

Society” 

 Rapoport, A. (2000) “On the Perception of Urban Landscapes” 

 Rapoport, A. (2000) “Science, Explanatory Theory, and Environment‐Behavior 

Studies” 

 Rapoport, A. (2000) ”The Role of Neighborhoods in the Success of Cities, 

Ekistics” 

 Rapoport, A. (2002) “On the Size of Cultural Groups, Open House 

International”  
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