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  رويكردي تحليلي به ضرورت توجه به فرهنگ جوامع
   *مهندس كاميار اخوان خرازي

  01/04/87:   تاريخ دريافت مقـاله
                                      10/11/87: تاريخ پذيرش نهايي

                 
  
  
  
  
  
  

                                           
  چكيده 

  
شهرسازي امروز به واسطه انبوه مسائل جديد، خصوصاً مشكالت فرهنگي و نيازهاي روحي، روانـي و عـاطفي مـردم،                          

شهرسازي كـارآ  .  يكي از بارزترين اين نمودها است1رشد گرايش به شهرسازي كارآ    .دستخوش تحوالت بنيادين شده است    
هـاي انـساني، زيـست محيطـي،     منطقه بـر اسـاس تـوان   بر خالف شهرسازي مدرن الگويي يكسان و جهاني نداشته و هر   
امـروزه فرهنـگ جوامـع بـه عنـوان يـك سـرمايه        . نمايـد اقتصادي، فني و علمي خود نظام شهري ويژه خود را تدوين مي    

در اين مقاله با رويكردي تحليلي و با تحليل محتواي مـتن،            . گيردهاي شهري مد نظر قرار مي     ها و طرح  اجتماعي در برنامه  
بتدا مفهوم فرهنگ در رويكردهاي مختلف تدقيق گرديده و سـپس تـأثير فرهنـگ جوامـع در كليـه شـئون زنـدگي و بـر                          ا

هاي شهري بايد توجـه بـه فرهنـگ در          ها و برنامه  شهرسازي بررسي گرديده و تأكيدي است بر اين نكته كه در كليه طرح            
  .نگ از مقوالت اساسي پايداري جوامع استها با فرهسرلوحه مطالعات قرار گيرد و تطابق برنامه و طرح

  
  
  
  

   واژه هاي كليدي
  فرهنگ، شهرسازي كارآ، سرمايه اجتماعي، هويت

   
  مهندس معمار، دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران * 

Email:Akhavan.Kamyar@gmail.com                         

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

52  
خرازيمهندس كاميار اخوان   

 

  مقدمه
 چرا كه پيش از اين، هرگـز، در تـاريخ بـشر شهرنـشيني چنـين رواجـي                   ؛اگر قرن بيستم را قرن شهرنشيني و زندگي شهري بناميم         

هايي از زندگي روستايي بـا خـود همـراه داشـته، امـا در جهـاني                  قرن جديدي كه از راه رسيده است، مردمي يافته كه بسته           -نداشته
آورانـه، اقتـصادي، اجتمـاعي و    اي است كه وجوه مهم فنار از وضعيتي به وضعيت ديگر پديده پيچيدهگذ. كنندشهرنشين زندگي مي 
  .گيردسياسي را در بر مي

رسيد و برآورده شـده اسـت   % 8/44 اين رقم به    1994زيستند، در   از جمعيت جهان در مناطق شهري مي      % 3/29،  1950     به سال   
حركت انبـوه  : اين دگرگوني مرهون سه ساز و كار است. خواهد رسيد % 1/61اطق شهري به    ، جمعيت جهان در من    2025كه در سال    

 ساكن شهرها، و گسترش فضاي شهرها و ادغام فـضاي روسـتاي مجـاور در                 جمعيت "طبيعي"مردم از روستا به شهرها، و افزايش        
آوري و اعـتالي سـطح   از پيـشرفت فـن  با گسترش شهرنشيني و سرعت در ساخت و سازهاي جديد كه خود منبعـث      .   فضاي شهر 

رويـه و سـرعت در سـاخت و سـازها تـا حـدودي               باشيم، از طرفي گـسترش بـي      شاهد دو نكته متقابل مي    . زندگي انسان بوده است   
تـوجهي بـه               هـاي كيفـي و بعـضاً بـي        جوابگوي نيازهاي كمي و مادي زندگي انسان بوده است و از طرف ديگر باعـث نـزول جنبـه                  

هـاي متعـالي و معنـائي در مقـام          در دوران معاصر مجدداً جنبـه     . هاي معنايي، فرهنگي و رواني در زندگي انسان گرديده است         صهعر
بـا توجـه بـه    . ها از جمله روانشناسي مطرح شده اسـت      هائي واجد ارزش نيز در ساير حوزه      بازبيني قرار گرفته است و همچنين نظريه      

. هاي جديد بي بهـره نبـوده اسـت        هاست، از اين نگرش   اي فراگير و مرتبط با ساير دانش      وان حوزه اينكه معماري و شهرسازي به عن     
ها در  اما از آنجا كه اين حركت     . هاي توجه به نقش ادراكي انسان در فضاي شهري فراهم شده است           چنانكه در مباحث نظري  زمينه     

  . بازنگري شودريف و مفاهيم پايهابتداي راه است جا دارد تا بر اساس رويكردهاي جديد در تعا
گرديـد، برنامـه مـورد توجـه     هاي جامع، كه بر مبناي مطالعات جمعيتي، اقتصادي، كاربري، طراحـي مـي        طرح.  م 1965      تا سال   

هاي مؤثري در جهت جامعيت بخشيدن بـه اطالعـات   هاي گوناگون علم و معرفت، تالش  در سه دهه اخير در ميدان     . شهرسازان بود 
 است 3اين كهكشان اطالعات، حاصل انبوه مطالعات خردنگرانه و استقرايي        .  صورت گرفته است   2رانبار و پراكنده نظام دانايي مدرن     گ

بـسياري  . كه نه تنها اشراف بيشتري نسبت به نظريات قديمي نداده بلكه به تدريج حيرت و گم گشتگي انسان را بيشتر نموده است                     
هـاي بـسيار   يشرو در پي ايجاد الگوهايي نظري براي سامان دادن به دانش از انـسان و جهـان، تـالش                 هاي پ انديشمندان و دانشگاه  

هاي نظري فيزيك، رياضـيات، زيـست شناسـي و پزشـكي دسـت      هاي اخير به نتايج در خور توجهي نيز در حوزه         اند و در سال   نموده
هنري زندگي شهري پديد آمد، انديشه شهرسازان نيز دگرگون شد و  هاي گوناگون علمي،    با توجه به تحوالتي كه در عرصه      . انديافته

اي مهم در رابطه بـا محـيط و منظـر شـهر،             و لذا به عنوان مسئله    . از جمله اين ايده بوجود آمد كه شهر در واقعيت خود بررسي شود            
جه و اهميت به نقش فرهنـگ در ادراك         نگرش خاص اين مقاله بر پايه تو      . بيننده و شرايط ادراك كننده مورد توجه قرار گرفته است         

لذا به منظور تشريح و تدقيق بهتر بحث ابتدا بحث فرهنـگ در رابطـه بـا                 . باشدانسان از فضا و تأثير فرهنگ جوامع بر اين روند مي          
ان و شناسـ شناسـان، زبـان  شناسـان، جامعـه  ادراك، ارزش، دين، اخالق، زبان، هنر و محيط اجماالً بررسـي و سـپس رويكـرد مـردم               

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

53  
  رويكردي تحليلي به ضرورت توجه به فرهنگ جوامع
 

  

بندي گرديده و در نهايت اهميت بحث فرهنگ مطرح گرديده اسـت، چـرا كـه مطالعـات متعـدد نـشان          روانشناسان به فرهنگ جمع   
هـاي  هـايي دسـتگاه   چنين يافته . اند درصد مردم گرايش به استفاده توأم از خدمات شهري مدرن و سنتي داشته             96 تا   80اند كه   داده

باشند تا بتوانند نيازهاي زيستي، رواني، معنوي و اجتماعي افراد را           تدوين يك نظام جامع خدمات شهري       اجرايي را وادار كرده در پي       
شهرسازي كارآ سعي در استفاده از تمام منابع شهرسازي مدرن و سنتي دارد و در               . در يك سيستم يكپارچه و هماهنگ پوشش دهند       

هـاي آموزشـي معمـاري و شهرسـازي در بـسياري از      هاي توسعه و جريان هاين رابطه فرهنگ جوامع به عنوان يك سرمايه در برنام         
  .كشورها جايگاه ويژه يافته است

  

  فرهنگ و اجتماع

  ادراك

، لقـايي و پـورديهيم اسـتفاده        10، هال 9، ارنهايم 8، گروتر 7، لنگر 6، تريب 5، يورگن 4     در اين رابطه از نظريات و مطالعات هارلد براون        
  .گردد نتيجه به  ايجاز بيان ميكه) 1383حبيب، (شده 

 .فرهنگ در اعماق سيستم عصبي انسان نفوذ كرده و تعيين كننده نحوه  ادراك او از جهان است •

 .گيردانگاره و الگوسازي از طريق فرهنگ صورت مي •

  .باشدهاي اداراكي نه تنها يك عملكرد فرهنگي بلكه ارتباطي فعاليتي، حسي و عاطفي نيز ميسازي جهانانگاره •

 .اي فرهنگي استادراك داراي جنبه •

 .كننداي متفاوت از احساساتشان استفاده ميهاي مختلف نيز به گونهافراد وابسته به فرهنگ •

 .فضاي ادراك بستگي به شخص ناظر و عوامل اجتماعي، رواني، وضع فيزيكي ناظر، زمان و فرهنگ وي دارد •

بنـدي و تمـايز و شناسـايي        تفكر به دسـته   . اندبندي شده اسايي و طبقه  هايي است كه در ذهن شن     زبان متشكل از عالمت    •
 .پردازدها تحت تأثير فرهنگ مينمادين اين عالمت

پـردازد، در ايـن تحليـل؛    آدمي به عنوان گيرنده، اطالعاتي را از طريق حواسش دريافت كرده و در مغز خود به تحليل آنهـا مـي             
يت فردي، تجارب شخصي، فرهنگ، ظرفيت ادراك، شرايط محـيط و شـرايط ادراك نيـز نقـش                  عوامل اجتماعي رواني مانند شخص    

، خلق معني، گزينش )يادآوري و بازشناسي(در مورد فرايند ذهني ادراك بهتر است مراحل حافظه . )1375گروتـر،  (كنند اساسي پيدا مي  
  .نيمو حذف امور تكراري، اصالح، ساده نمائي و عادي سازي را نيز اضافه ك

  ارزش

  :)1383حبيب، (كنند چنين است گروترو هال تعاريفي كه براي ارزش ارائه مي.      تريب، موهان رائو

ها در يـك كـالم بـا فرهنـگ          عقايد و ارزش  . ها پيامدهاي عميقي در پي دارد     گذارند و انتخاب  ها اثر مي  باورها بر انتخاب   •
  .همبستگي عميق دارد
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 .شود كه از مفيد بودن يك حقيقت انتزاع ميارزش عبارت از مطلوبيتي است •

 .ارزش عبارت است از درجه اهميت يك عينيت حامل ارزش در ذهن انسان •

 .باشدها، معيارهاي فردي يا جمعي هستند كه نتيجه تعامل ذهن فرد يا جمع در رابطه با تعامل عين و ذهن ميارزش •

ابسته به شرايط اجتماعي و حالت روحي فرد در لحظه ارزيابي و          و. (دهد مي "عينينت"ايست كه انسان به يك      ارزش نمره  •
 ).همچنين شرايط زماني و مكاني يك عينيت است

 .يابندها در يك رابطه مستمر و متقابل بين انسان و محيط به وجود آمده و در طول زمان تغيير ميارزش •

 .باشدهاي فرد مين ويژگيها تحت تأثير شديد ساختار فرهنگي، عملكردي، اجتماعي و همچنيارزش •

 .هاي جمعي استهاي واجد اهميت در واقع ارزشارزش •

اين امر ممكن است وضعيتي دلخواه، مثالً مـسكن مناسـب بـراي همـه يـا                 . مقصود از ارزش عقايد مطلوب جامعه است       •
 .تواند به طرز فكر و رفتار مطلوب اطالق شودوضعيت خوب بهداشت عمومي باشد يا مي

  مذهب

  : ، چنين است15 و پيسكاتوري14، ايكلمن13، ول12، ايزن اشتات11در ارتباط با مقوله دين نظر اسپوزيتو     

ها از متون مقدس تفسيري نـو بـه   در اين مكان. سازدهايي مذهبي رهنمون ميبي عدالتي اغلب انسان را به سمت مكان      •
  .شودمنزله پاسخي براي رهايي از شرايط مأيوس كننده ارائه مي

 .كم بها دادن به استمرار و قدرت احساسات مذهبي، ناديده گرفتن چند بعدي بودن سازه فرهنگ است •

 .انديشه مذهبي پويايي دارد و قابل تأويل است و قادر است خود را سازگاري دهد •

 .شودميهاي مختلف دوخته اند، اما پارچه فرهنگ به دست خياطان گوناگون به شكلها از پارچه ساخته شدهفرهنگ •

 .هاي سياسي همسو باشند و يا جهت دهندتوانند با نظامهاي مذهبي ميسنت •
 

  اخالقيات و اخالق

ويل دورانت، به ايجـاز چنـين تعـاريفي در خـصوص اخـالق و اخالقيـات مطـرح          .      با بررسي نقطه نظرات افرادي چون اسپوزيتو      
  :)1383حبيب، (گرديده است 

 عادتي كه اجتماع آنها را بـراي خيـر و تكامـل خـود داراي اهميـت حيـاتي تـشخيص                                شود از عرف و   اخالق تشكيل مي   •
  .دهدمي

 .اي پويا و در حال رشد و تغيير است پديده17 و اخالق16اخالقيات •

 .هاي معنوي هستنداخالقيات متأثر از مذاهب، فرهنگ و ارزش •

 .شوند از همان جا براي هر فرهنگي بنيادين محسوب ميهاي معنوي داراي طبيعت غير مقيد يا مطلقي هستند وارزش •
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  زبان

  .كنند ، به طور خالصه چنين تعريف مي22 ، سندرز21 ، بارت20 ، اشتراوس19، سسور18     فرانز بوس

 .گيردتفكر بر اساس زبان شكل مي •

 .گرددنشان متجلي ميبه عبارت ديگر فرهنگ جوامع در زبا. زبان عميقاً با مجموعه روابط اجتماعي مرتبط است •

 .گيرد، چون كالبد ادامه تفكر استمحيط مصنوع و جهان بر اساس عادات زباني شكل مي •

او در مقابـل ايـن      . انسان تنها موجودي است كه براي انطباق خود با محيط راه حل تكامل سيستم عصبي خود را برگزيد                  •

 . مغز بزرگ پديد آورده استرويداد محيطي و براي سازگار ساختن خود با آن، براي خود يك

  

  هنر

 .انگيزداي كه تجربه و احساس هنري را در آدميان برميزيبايي عبارت است از پديده •

هاي مشترك طبع آدمي، يعني يك سلسله مشاهدات عمومي، درباره آنچه در همـه كـشورها و                 قواعد هنر اساس احساس    •

 .رت گرفته استاند، صودر همه روزگاران خشنود كننده تشخيص داده شده

 .تبديل ذهنيتي مبهم و محسوس و متنوع به عينيتي ملموس و انگاره ادراكي روشن معرفت زيبايي شناسي است •

تاريخ هنر تقريباً قدمتي سه برابر بيشتر از تاريخ نويسندگي دارد، هنر يك سيـستم ارتبـاطي اسـت كـه بـا زبـان مـرتبط                                •

  .است

ا ارتقاء كيفي آن و كند و كاو در چگونگي ايجاد و القاي احساس زيبايي، احـساس                 اي فرهنگي است و ب    زيباشناسي مقوله  •

نيكو و در نهايت، احساس خوشحالي، رضايت عاطفي از زندگي در مكان دلخواه، مستقيماً در ارتقاء سطح فرهنگ جامعـه                 

 .نقش دارد

 . دو سويه متأثر از يكديگرفرهنگ، هنر و زيبايي مقوالتي هستند الزم و ملزوم يكديگر و بصورت فرايندي •

هاي بصري، آموزش ديده، الگوهائي را كه بر رفتار او حاكمند در منطـق خـود آشـكار                    هنرمندي كه براي آگاهي از زمينه      •

هاي بزرگ فرهنگـي نيـست، بلكـه بـه موشـكافي رخـدادهاي              گر ارزش هنرمند صرفاً به عنوان مفسر و تحليل      . سازدمي

 .)1376هال، (شوند هاي بزرگتر ميه باعث ايجاد ارزشپردازد كفرهنگي كوچكي مي

وظيفه . شان ياري دهد يكي از وظايف عمده هنرمند آن است كه افراد عادي را در جهت نظم بخشيدن به جهان فرهنگي                  •

 .گيرندهنرمند حذف موانعي است كه بر سر راه مخاطبين او و وقايع توصيف شده قرار مي
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  محيط زيست

 رواج يافت، فرهنـگ بـه عنـوان         1960شناسي فرهنگي، كه از دهه      ها، شامل رويكرد اكوسيستمي به بوم     رمول بندي      در برخي ف  
   .شودچيزي كه داراي ارزش سازگاري در حافظت از محيط زيست است در نظر گرفته مي

. اسي و فيزيولـوژي دارنـد     هاي فرهنگي اساساً متفاوت است، آنها عميقاً ريشه در زيست شن          عمل و رفتار و الگوي سيستم      •
گيري و قالب بندي يكـديگر      اي است كه در آن انسان و محيط زيست او در شكل           ارتباط بين انسان و بعد فرهنگي پديده      

كنـد، چيـزي كـه      كند خلـق مـي    باشد كه كل جهاني را كه در آن زندگي مي         انسان اكنون در وضعيتي مي     .سهيم هستند 
   .)1376هال، (كنند ط زندگي ياد ميرفتارشناسان از آن به عنوان محي

  .شودمحيط زندگي تنها به طبيعت محدود نيست بلكه فرهنگ و روابط اجتماعي را نيز شامل مي •

  . طبيعت براي بسياري بنياد جهان بينيشان در مورد پيدايش جهان است •

بنـابراين  . شـود گرفتـه مـي   فرهنگ به عنوان چيزي كه داراي ارزش سازگاري در حفاظت از محيط زيست است، در نظر                  •
  :شود كهچنين بحث مي

هنجارهاي معين فرهنگي درباره تعاون نهادهاي مذهبي و غيره در خدمت تنظيم و به قاعده در آوردن اثرات انـساني بـر                       •
  .محيط پيرامون است به طوري كه روابط بين مردم و محيط زيست هماهنگ باقي بماند

  

  شناسان به فرهنگرويكرد مردم

، نظرات صـاحبنظراني چـون      )1381حبيب،  (در رابطه با ديدگاه مردم شناسان به مقوله فرهنگ با توجه به مطالعات صورت گرفته                     
، 29، پـورديهيم، فرانزبـوس  28، ويليـامز، بورفـسكي، تيلـور   27، پارسونز26، كرتس(Kroeber, 1952) 25، كروبر24، لووي23لوي اشتراوس

  .  ارائه گرديده است1هاي مربوطه در نمودار شماره جمعبندي ديدگاه، بررسي گرديد كه )1376( 30هال
  .اي از رفتارها، افكار، عواطف و مصنوعات بشراي فكريست براي توصيف و توجيه مجموعه پيچيدهسازه

  

  .كندها و عاداتي كه يك انسان به عنوان عضوي از جامعه اخذ ميكليه آموخته
  

  .ا نمودهاي عيني داردفرهنگ يك مفهوم است ام
  

هايي كه پديد آورده بلكه در تفـاوت داشـتن آن بـا    سهم واقعي فرهنگ، نه در فهرست ابداعات و نوآوري     
  . هاستديگر فرهنگ

  

هايي است كه توان همراهـي بـا يكـديگر را دارنـد كـه نـوعي ابرسـازمان                   تاريخ بالنده مشخصه فرهنگ   
  .آورداجتماعي پديد مي

  

  .حاصل رفتار و سلوك آنهاست. ها و نژادهاي خاص نيستتاريخ بالنده مشخصه فرهنگ
  

هـا،  هاي بيرون، حتي تا حدود نفي آن ارزش       هاي راستين بر نوعي ناشنوايي نسبت به ارزش       همه خالقيت 
  .كندداللت مي

  
  

  1381حبيب، :                                                                           مأخذشناسان به فرهنگ                                  رويكرد مردم: 1نمودار 
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  شناسان به فرهنگرويكرد جامعه

طرفـداران ادغـام؛ طرفـداران چنـدگانگي فرهنگـي انتقـادي و طرفـداران               :       در اين عرصه سه گرايش فكري اصلي وجـود دارد         
طرفـداران  . پذيرنـد ان ادغام، كمبودها و نقايص اجتماعي را در جذب و ادغام رنگين پوسـتان مـي               طرفدار. چندگانگي فرهنگي مدني  

بـه  . كننـد چندگانگي فرهنگي انتقادي هر نوع سازش و هر نوع فكر تسليم به الگوهاي فرهنگي سفيدها را بي چـون و چـرا رد مـي                     
هدف آنان شالوده شكني ضـوابط حـاكم فرهنگـي نيـست     . ير يابداعتقاد آنان همه موارد درسي بايد بر اساس پلوراليسم فرهنگي تغي  

متخـصص تعلـيم و تربيـت        31هاي رهايي بخـش پـايلو فريـره         بلكه تغيير جامعه بر مبناي تعليم و تربيت انتقادي است كه از نوشته            
.  و ميشل فوكو بهره برده است      ، ژاك دريدا  32شناسان مكتب فرانكفورت و نيز متفكران فرانسوي چون هانري لفور         برزيلي، آثار جامعه  

هاي الهـامش   هاي غربي، سرچشمه  اي حيرت آور از چندگانگي فرهنگي است كه علي رغم انكار پر سر و صداي ارزش               نتيجه ملغمه 
راهـي ميـان آشـتي جـويي طرفـداران ادغـام و             : كنندهواداران چندگانگي فرهنگي مدني راه ميانه را جستجو مي        . بيشتر غربي است  

چنــدگانگي فرهنگــي انتقــادي بــه عبــارت ديگــر راه ســومي كــه هــم طرفــدار كثــرت و هــم طرفــدار وحــدت فرهنگــي                تنــدروي 
  ).1380شايگان، (است 

، 36، آلن تورن  35، اسپنسر 34، آدام پرزورسكي  33، مونتسكيو )1381حبيب،  (     ديگر انديشمنداني كه نكته نظراتشان مورد نقد قرار گرفت          
  . ارائه شده است2باشند كه اجماالً در نمودار شماره مي) 1998( 37راسموس

  
  
  
  
  
  
  
  

  1381حبيب، :          مأخذ                                                        شناسان به فرهنگ                                 رويكرد جامعه: 2نمودار       
  

  شناسان به فرهنگرويكرد زبان 

و ) 1386(، زبـان شـناس سوييـسي، كلودلـوي اشـتراوس            40 فرديناند دوسسور  )1375برادبنت،  (      در ارتباط با زبانشناسي از نظريات       
 اسـتفاده شـده      45 ادوارد سـايپر   44آنتوني دسنت اكزوپري   43 را بنيان نهادند، بنجامين لي وورف      42ساختارگرايي، كه پايه    41روالن بارت 

  . ارائه گرديده است3هاي مذكور را در نمودار شماره ست كه جمعبندي ديدگاها
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 جذب و ادغام رنگين پوستان طرفداران ادغام فرهنگي 

پلوراليسم فرهنگي و تغيير جامعه بر 
 مبناي تعليم و تربيت انتقادي

چندگانگي فرهنگي مدني

طرفداران چندگانگي فرهنگي انتقادي

هم طرفدار كثرت و هم طرفدار 
اندنگيوحدت فره  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

58  
خرازيمهندس كاميار اخوان   

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  1381حبيب، :                                                                               مأخذشناسان به فرهنگ     زبانرويكرد : 2نمودار 
                                     

  رويكرد روانشناسان به فرهنگ

، )1900(44 از ديدگاه انديشمنداني نظير زيگمونـد فرويـد          )1381حبيب،  (     در رابطه با اين مبحث با استفاه از مطالعات صورت گرفته            
د كه بـه ايجـاز نتـايج    ، هال استفاده گردي50، آلدورسي)1973 (49، يونگ48، الس ول47، وربا)1953( و فروم   46، آموند )1375 (45گروتر

  : ارائه گرديده است4حاصل در نمودار شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  1381حبيب، :                                                                                           مأخذشناسان به فرهنگ     روانرويكرد : 4مودار                     ن
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 ها و روابط دروني آنهازبان به منزله سيستم نشانه 

گيـرد،  مـي محيط مصنوع و جهان واقعي بر اساس عادات زباني شـكل            
  .گيرد و كالبد ادامه تفكر استچرا كه تفكر بر اساس زبان شكل مي

  

  فضاي معماري و شهرسازي بسط وجود-زبان خانه وجود

هـاي نايـاب    ها معموالً با مطالعـه فرهنـگ      اي لغات و واژهتحليل ريشه
 .جهان همراه است

.اداراك انسان از محيطي كه دور و برش است، تابع فرهنگ اوست. هاستهاي اصلي زندگي رواني انسانفرهنگ يكي از پايه  

رد 
ويك

ر
ان
رو

گ
رهن

ه ف
ن ب
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شنا

 
 
.نگي متفاوت استهاي گوناگون فرهاستفاده از حواس در محيط  

.كند دور ميمان اجداد بدويها و وسايلي است كه زندگي ما را از زندگيفرهنگ مجموعه توانايي  

 تنظيم روابط انساني،محافظت از بشر در مقابل طبيعت: هدف است دوفرهنگ در خدمت

.دهدسي را زينت ميفرهنگ پايه روان شناختي دموكرا

.فرهنگ همان جهت گيري روان شناسي به سمت مسائل اجتماعي است  

.فرهنگ سياسي يك ملت همان انتشار ويژه الگوهاي جهت گيري به سوي موضوعات سياسي در ميان اعضاي آن ملت است  

.تواند مجدداً خلق خاطره فرهنگي كندتلفيق خالقيت و خاطره مي  

يطي اجتماع عوامل مح-اي است در ارتباط با مقوالتي نظير اقتصاد سياستفرهنگ پديده  

بريم، در واقع نمودي مجسم از اين سيستم ارزشي است و در نتيجه نمودي از سيستم كلي حاكمآنچه كه از آن بعنوان سبك معماري نام مي
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  جمعبندي

گيـري فـضايي ايـن نـوع معمـاري و           برخي از تحليل گران معماري سنتي و شهرسازي شهرهاي كهن عقيده دارنـد كـه شـكل     
:     شهرسازي با ارزش نظير كشور ما صرفاً به علت اوضاع جغرافيايي و اقليمي و مالحظات زيباشناسـانه، بـر كالبـد بـوده اسـت ماننـد        

  . 52، كليف ماتين51نوبا آشي ها راپل اليور، يوشي
انـد و نقطـه مقابـل ايـشان كـساني           ، رويكردي تاريخي به كالبد شهر داشـته       55، مامفورد 54، موريس 53      انديشمنداني نظير كستف  

رنـد،  كنند و توجه زيادي به عوامل محيطـي ندا        هستند كه اين مقوالت را از زواياي معنوي و فلسفي و فرهنگي اجتماعي تحليل مي              
 كه تأثير معتقـدات مـذهبي بـر كالبـد را مـورد تحليـل قـرار                     59 و الياده  58، بوكهارت 57براند، هيلن   56مثل نصر، اردالن، بختيار، بمات    

كنند و معتقدنـد    اي به موضوع نگاه دارند و مباني طراحي را در اساطير قومي بررسي مي             انديشمنداني كه با ديدگاهي اسطوره    . اندداده
. باشـند ي طراحي را بايد در الگو يا كهن الگوهاي اقوام جستجو كرد، انديشمنداني مانند شريعتي، بهار، پوپ و پيـروانش مـي                     كه مبان 

راكي هاي اد اند اما همانطور كه اشاره شد بحث جنبه       انديشمندان معاصر نيز غالباً به بررسي تأثير تفكرات نوگرا به كالبد شهر پرداخته            
تـوان از   در رابطه با تأثير فرهنگ بر كالبـد شـهر مـي           . باحث فرهنگي از مباحث جديد مورد توجه طراحان است        و شناختي انسان و م    

  .اندراپاپورت، گروتر، هال، لينچ و كرير نام برد كه بر اهميت اين مقوله تأكيد داشته
امالً روشن است كـه اسـاس و        هاي آن، ك  با مطالعه معماري و شهرسازي ايران و استخراج مفاهيم، مباني و ويژگي                

شالوده اصلي آن در فلسفه وجودي اين سرزمين بوده اسـت و در نتيجـه مطالعـه آن بـدون عميـق شـدن در مـسايل             

و فرهنگ اجتناب   ) صورت(اجتماعي فرهنگي، ديني و ادبي ناممكن است و لذا روش تطبيقي رفت و برگشتي بين قالب                 

  .ناپذير است
  :توان در رابطه با مقوله فرهنگ عنوان نمودجام گرفته مي        لذا با جمعبندي ان

  

  گيرينتيجه
 به عنـوان  60هاي خاصي از فرهنگهاي خاص يا جنبهدر آن فرهنگ.      هر فرهنگ معرف تفسير و نگرشي خاص از جهان است     

هـا  ان تكامل طوالني، بـسياري از فرهنـگ  در جري. اندهاي مختلف در هم آميخته يا از هم متمايز شده         ها در زمان  پيوستاري فرهنگ 
  .ها و قواعد رفتار متفاوتي در مورد چگونگي برخورد با آنها پديد آوردندبراي بيگانگان واژه
به تعريف ديگـر فرهنـگ بـه        . توان آن را با تجلي هنر، موسيقي، ادبيات و غيره مترادف دانست           تر از فرهنگ مي        در تعريف بسته  

ها، ايـن مقولـه بـراي       راي تعريف هويت خويش و ايجاد تحرك مردم است كه، با توجه به تغييرپذير بودن فرهنگ               اي ب عنوان وسيله 
  .يابدفهم و تطور اجتماعي اهميت مي

فرهنـگ  . هاي رفتاري ناميرا نيستند   ها، اعتقادات يا شيوه   اي از ارزش  ها، به معناي مجموعه در هم تنيده           شكي نيست كه فرهنگ   
  .پذيردگري و تطور اجتماعي تأثير مي از ساختارها، ستيزهآشكارا
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. اند، بلكه يك پديده يكتا نيستند و دايم در حال خلق شدن و دوبـاره خلـق شـدن هـستند                    هاي فرهنگي نه تنها چند جانبه          سنت
  .شودهاي مختلف متفاوت آراسته مياند، اما جنس پارچه در دست خياطها از جنس پارچهفرهنگ

  .ها در رابطه با يكديگر تأثير گذار و تأثيرپذيرند    هيچ فرهنگي جزيره مجزايي نيست، همه فرهنگ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بر هم كنش فرهنگ و كالبد شهر: 5نمودار 

  
از منـابع   . شـوند هاي گوناگوني جهان را پذيرا مـي      مردم به راه  . اندهايي جدايي ناپذير از تأثيرات بومي و بيروني       ها آميزه       فرهنگ

هاي فـراوان  هاي گوناگوني را از تجربهگيرند و رشتهعالوه بر اين از منابع ديگر كمك مي   . كنندبرداري مي فرهنگي جوامع خود بهره   
ـ ها را جزيي از فرهنگ گروه مي   آنچه اين رشته  . بافنددر بافتي سازگار از معاني به هم مي        ومي يـا خـارجي بـودن منـشاء آنهـا      كند، ب

هـا را بـه     برخـي، فرهنـگ   . واقعيت ديگر در مورد فرهنگ، ماهيت سيال آن اسـت         . نيست، بلكه به چگونگي بافتن آنها بستگي دارد       
ي ها اگر بناست براي حيات با معنـي بـاق         اما فرهنگ . دانند كه بالتغيير از نسلي به نسلي منتقل شده است         اي مي عنوان سنت ديرينه  

توانيم مفهوم فرهنگ را در قالبي نو قرار        اگر فرهنگ را به عنوان فرايندي خالق و مستمر بپذيريم، مي          . اندبمانند نيازمند تغيير دايمي   
  .ها تأكيد كنيمها و هويت فرهنگي در زمان تحوالت و دشواريدهيم و بر چگونگي دوام آوردن ارزش

بايـد  . ها خالقيت را تشويق كننـد      اين وجود، اين به معناي آن نيست كه همه فرهنگ          دهد كه با       فرهنگ را خالقيت تشكيل مي    
بر هم كنش فرهنگ و كالبد شهر دركشورهاي نزديكتر به طرف باز ايـن       . در اين مورد بين جوامع نسبتاً باز و بسته تمايزي قايل شد           

  . نمايش داده شده است5پيوستار فرهنگي در نمودار شماره 

  كالبد شهر

.فرهنگ نشاني از هويت است  

.فرهنگ يك مفهوم است  

 .فرهنگ يك فرايند است

.تلقي ما نسبت به جهان استفرهنگ شكل دهنده تاويل و  

هايها، اعتقادات و   شيوه پيچيده از ارزشاي در همفرهنگ مجموعه
.رفتاريست  

 .فرهنگ فرآيندي خالق، مستمر و پوياست

 .فرهنگ داراي ماهيتي سيال است

  .نگ دائماً در حال تغيير و تطور استفره
 

.اي جدايي ناپذير از تأثيرات بومي، سنتي و بيروني استآميزه  

  .ها در رابطه با يكديگر تأثيرپذير و تأثيرگذارندفرهنگ
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 خصوصيات فيزيولژيكي
  انسان

 خصوصيات محيط زيست
  و طبيعت

عوامل اقتصادي
عوامل سياسي
عوامل اجتماعي

 دين
آداب و رسوم

 زبان

علوم و فنون
 هنر

هاارزش  
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  رويكردي تحليلي به ضرورت توجه به فرهنگ جوامع
 

  

  
  اهپي نوشت

  
1- Efficiency urban planning 
2- Modern episteme 
3- Inducive 
4- Harold Brown 
5- Jedicke. Jurgen 
6- Trieb 
7- Langer 
8- Guter 
9- Arnheim 
10- Hall 
11- Esposito 
12- Eisenstadt 
13- voll 
14- Eickelman, D.F. 
15- Piscaturi 
16- morals 
17- Ethics 
18- Franz Boas 
19- Saussure 
20- Strauss 

21- Barthes 
22- Sanders   
23- Levi.Strauss 
24- Lowie 
25- Krober 
26- Geertz 
27- Parsons 
28- Taylor 
29- Franz Boas 
30- Hall 
31- Paulo Freire 
32- Henri Lefebrre 
33- Montesquieu 
34- Przewoeski 
35- Spenser 
36- Turenne 
37- Rasmus 
38- Ferdinand de Saussure 
39- Roland Barthes 
40- Structurism 

41- Bengamin Lee Wihorf 
42- Antonieds St Exupery 
43- Edward Sapir 
44- Sigmund Freud 
45- Grutter 
46- Almond 
47- Verba 
48- Laswel 
49- Yung 
50- Aldo Rossi 
51- Yoshinoba Ashihara 
52- Moughtin 
53- Kostof 
54- Morris 
55- Mumford 
56- Bemat 
57- Hillenbrand 
58- Burckhart 
59- Eliade 
60- continuum

 
  

  فهرست مراجع
  

ريـزي شـهري،    ، ترجمه دكتر منوچهر مزيني، انتشارات شـركت پـردازش و برنامـه            راهنماي دانشجويان ،  "واسازي"،  )1375(برادبنت، جعفري،    -1
  تهران

 ، فصلنامه معماري و فرهنگ، سال اول، شماره اول" مؤثر در ادراك فرم و فضاعوامل"، )1378(پورديهيم، شهرام،  -2
، رساله دكتري شهرسازي، واحد علوم و "گيري كالبد شهرتبيين و شناسايي جايگاه فرهنگ جوامع در روند شكل"، )1381(حبيب، فرشته،  -3

 تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي
 5 و 4، شهرساز، سال دوم، شماره "رفرهنگ و كالبد شه"، )1383(حبيب، فرشته،  -4
 ، گزارش جهاني فرهنگ، انتشارات يونسكو"فرهنگ و حقوق بوميان"، )1998(راسموس، هنريته،  -5
 ، ديدار، تهران"افسون زدگي جديد"، )1380(شايگان، داريوش،  -6
 ، ترجمه امانت، انتشارات مرواريد، تهران"زبان از ياد رفته"، )1953(فروم، اريك،  -7
  ، ترجمه ايرج پورباقر، انتشارات آسيا، تهران"تاويل رويا"، )1900(يگموند، فرويد، ز -8
، ترجمه جهانشاه پاكزاد و مهندس عبدالرضا همـايون، انتـشارات دانـشگاه شـهيد بهـشتي،                 "زيباشناختي در معماري  "،  )1375(گروتر، يورك،    -9

 تهران
 379و، شماره ، پيام يونسك"نژاد تاريخ و فرهنگ"، )1381(لوي اشتروش، كلود،  -10
 ، ترجمه دكتر منوچهر طبيبيان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران"بعد پنهان"، )1376(هال، ادوارد،  -11
 ، ترجمه ابوطالب صارمي، نشر اميركبير، تهران"انسان و سمبولهايش"، )1973(يونگ، گوستاو،  -12

13- Barth,F, (1995), “Ethnicity and the Concept of Culture”, Non violent Sanctions and Cultural Survival, 
Affaris Harvard. 
14- Kroeber.A., Kluckhohn,C, (1952), “Culture,A Critical Review of Concepts and Definitions”. Harvard 
University.  

 
  
  
  
  
  
  

www.SID.ir


