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چکیده
منعکس  را  منطقه  آن  خاص  فرهنگ  که  دارند  منحصربه  فردی  ویژگی  های  منطقه  ای،  هر  در  ساخته  شده  محیط  های 
می  کنند، چرا که محیط  ها بر اساس قالب  های ذهنی افراد شکل می  گیرند و این قالب  های ذهنی در ذهن افراد مطابق با 
فرهنگ آن ها ایجاد می  شوند. تصویر ذهنی افراد بر پایه  ی عوامل خاصی در طی زمان شکل گرفته که این تصویر ذهنی 
نقش به سزایی در خلق رابطه  ی حسی و عاطفی و کنش و واکنش صحیح میان افراد و محل زندگی آن ها داشته است. 
لذا جهت بررسی ارتباط فرهنگ و معماری، الزم است تصاویر ذهنی افراد نیز که بر محیط ساخته  شده تاثیر می  گذارند، 
پژوهش و مؤلفه  های فرهنگی و نحوه  ی ارتباط آن ها با تصویر ذهنی بررسی شوند. بنابراین نوشتار حاضر از نوع تحقیقات 
بنیادی و از نظر ماهیت، کیفی است و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره  گیری از مطالعات اسنادی و کتابخانه  ای با هدف 
شکل  گیری تصاویر ذهنی روشن در ذهن افراد بر اساس مؤلفه  های فرهنگی مستخرج از منظر آموس راپاپورت، سعی دارد 
تا با پیوند دو مفهوم فرهنگ و تصویر ذهنی؛ تاثیرپذیری، ارتباط متقابل و نقش مهم آن ها را در محیط  های ساخته  شده 
نشان دهد. هم چنین پس از استخراج مؤلفه  ها از منظر راپاپورت، برای هر کدام از مؤلفه  ها با توجه به دسته  بندی آن ها دو 
نمونه  ی شاخص از معماری ایران انتخاب گردیده و در قالب جداول تحلیل شده  اند. نتایج پژوهش نشان می  دهد که فرهنگ 
از منظر راپاپورت نه تنها بر تصاویر ذهنی ایجاد شده بر ذهن افراد مؤثر است، بلکه نمونه  های ارائه شده برای مؤلفه  های 
قالب  های  و  فرهنگ  از  )ناشی  اجتماعی  روابط  رفتار(،  متقابل محیط-  )روابط  زندگی  دادند که شیوه  ی  نشان  فرهنگی 
ذهنی(، آداب و رسوم )در نتیجه  ی تکرار رفتارها( و عقاید و باورها )ایجاد شده با گذشت زمان( می  توانند بخشی از عوامل 
کالبدی و ادراکی- روان  شناختی تصاویر ذهنی باشند و افراد بر اساس این تصاویر ذهنی محیط خود را شکل   دهند. بنابراین 

تصاویر ذهنی شکل گرفته در ذهن افراد بر شکل  گیری محیط   تاثیرگذار است.

واژگان کلیدی: فرهنگ، تصویر ذهنی، محیط ساخته  شده، راپاپورت، معماری.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان »تبیین عوامل کالبدی تاثیرگذار بر تصویر ذهنی ساکنان ساختمان های بلند مسکونی 
)با تاکید بر ساختمان های بلند مسکونی شهر ارومیه(« بوده که با راهنمایی نویسندگان دوم و سوم و مشاوره ی نویسنده چهارم در دانشکده فنی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در حال انجام است.
** E-mail: kiani@art.ac.ir

ISSN: 2008-5079 / EISSN: 2538-2365
DOI: 10.22034/AAUD.2023.294858.2508



104

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
ن
ستا

زم
.4

ه1
مار

ش


شفیع پور یوردشاهی، پریا و دیگران

۱. مقدمه
آشنایی با تفکرات راپاپورت و نقطه  نظرات او در فرهنگ، 
زمینه  ای برای کاربرد این نقطه  نظرات در معماری به  ویژه 
در کشور ایران فراهم کرده است. همه  ی محیط  ها نتیجه  ی 
انتخاب راه  حل  هایی از بین تمام گزینه های ممکن هستند. 
انتخاب  های خاصی که مظهر فرهنگ آن جامعه می باشند 
مادی  مظهر  مصنوع،  محیط     .)Rapaport 2007, 68(
ذهنی  تصویر   .)Rapoport 1980( است  ذهنی  قالب  های 
افراد می  تواند بر احساس آن ها از محیط تاثیرگذار باشد؛ 
از نظر رلف مکان سه ویژگی محدوده  ی کالبدی،  چراکه 
فعالیت  ها و معانی دارد که آن را به یک مکان با یک تصویر 
ذهنی برای فرد تبدیل می  کند )Relph 1976(. هم چنین 
نقش  ذهنی  تصویر  ایجاد  در  می  تواند  جسمی  هر  فرم 
به سزایی داشته باشد )Lynch 2016, 15(. بنابراین ارتباط 
افراد  ذهن  در  ایجاد شده  ذهنی  تصاویر  و  افراد  فرهنگ 
پرسش  های  راستا  این  در  است.  اهمیتی  دارای  موضوع 
که  فرهنگی  مؤلفه  های  )الف(  از:  عبارتند  حاضر  مقاله  ی 
تاثیر  )ب(  کدامند؟  می  گذارند،  تاثیر  ذهنی  تصویر  بر 
چگونه  محیط  ،  شکل  گیری  بر  راپاپورت  منظر  از  فرهنگ 
است؟ فرضیه  های پژوهش عبارتند از: 1. به نظر می  رسد 
که سبک زندگی، آداب و باورهای مردم بر تصویر ذهنی 
بر  فرهنگ  راپاپورت،  منظر  از   .2 می  گذارند.  تاثیر  آن ها 
این  و  است  مؤثر  افراد  ذهن  بر  ایجاد شده  ذهنی  تصاویر 
بر  آن ها  که  می  کنند  ایجاد  ایده  آل  هایی  ذهنی  تصاویر 
اساس این ایده  آل  ها محیط خود را شکل می  دهند. هدف 
ارتباط  راپاپورت  منظر  از  که  است  آن  حاضر  مقاله  ی  از 
فرهنگ با تصاویر ذهنی ایجاد شده در ذهن افراد و تاثیر 
آن ها بر شکل  گیری محیط  های ساخته شده بررسی شود. 
تاکنون مطالعات گسترده  ای در رابطه با مفهوم فرهنگ و 

مفهوم تصویر ذهنی صورت گرفته ولی با مرور پیشینه  ی 
تحقیق ارتباط این دو مفهوم با هم و نحوه  ی شکل  گیری 
این دو عامل به صورت دقیق  تر مورد  بر اساس  محیط  ها 
به  حاضر  پژوهش  لذا  است.  نبوده  پژوهشگران  توجه 
برقراری ارتباط فرهنگ از منظر راپاپورت و تصویر ذهنی و 
تاثیر آن  ها بر محیط   می  پردازد. در این مقاله ابتدا فرهنگ 
از منظر راپاپورت تعریف و نقش آن در ارتباط با محیط 
به  فرهنگ  تجزیه  ی  هم چنین  می  شود.  شناخته  رفتار  و 
ارائه داده  اجزا و متغیرها در قالب نموداری که راپاپورت 
است، بیان می  گردد. پس از آن عوامل تصویر ذهنی از نظر 
پژوهشگران مختلف مورد مطالعه قرار می  گیرد. سپس هر 
کدام از عوامل تصویر ذهنی شرح داده و چگونگی ارتباط 

آن ها با فرهنگ بررسی می  شود. 

2. روش تحقیق
ماهیت،  نظر  از  و  بنیادی  تحقیقات  نوع  از  نوشتار  این 
با بهره  گیری  کیفی است و به روش توصیفی- تحلیلی و 
از مطالعات اسنادی و کتابخانه  ای با هدف تدوین چرخه  ی 
در  آن ها  نقش  و  افراد  ذهنی  تصاویر  و  فرهنگ  ارتباط 
می  پردازد.  پژوهش  به  ساخته  شده،  محیط  شکل  گیری 
اسنادی  روش  به  نیاز  مورد  داده  های  پژوهش  این  در 
جمع  آوری شده است و ارتباط مؤلفه  های فرهنگی که از 
منظر راپاپورت استخراج شده  اند، با تصاویر ذهنی افراد و 
هم چنین نقش آن ها در شکل  گیری محیط  ها مورد بررسی 
قرار می  گیرند. هم چنین پس از استخراج مؤلفه  ها از منظر 
راپاپورت، برای هر کدام از مؤلفه  ها با توجه به دسته  بندی 
آن ها دو نمونه  ی شاخص از معماری ایران انتخاب گردیده 

و در قالب جداول تحلیل شده  اند.

شکل ۱: چارچوب نظری و مدل مفهومی
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۳. پیشینه تحقیق
از منظر  بررسی مفهوم فرهنگ  به  پژوهش  از  این بخش 
راپاپورت و پژوهش  های سایر محققان در راستای چارچوب 

نظری راپاپورت و تصویر ذهنی از نظر پژوهشگران متعدد 
می  پردازد.

جدول ۱: تعدادی از مطالعات راپاپورت

موضوع مورد پژوهشسالنام مقاله/ کتابردیف

1
House form and Culture

1969شکل خانه و فرهنگ
که  می  شود  پرداخته  منطقه  هر  معماری  فرم  های  به  مقاله  این  در 
بیان کننده  ی طبیعت نمادی ساختمان  ها هستند. هم چنین فرم خانه  ها 
و ساختمان  ها می  تواند عملکرد فرهنگی و گرایش مذهبی را نشان دهد.

2
 Neighborhood Heterogeneity or

Homogeneity
ناهمگنی یا همگنی همسایگی

این مقاله بیان می  کند که همه   چیز ذهنی است که از محیط بیرونی 1980
ناشی می  شود. 

3
 Development, Culture change and

Supportive Design
توسعه، تغییر فرهنگ و طراحی حمایتی

1983

راپاپورت در این مقاله به تحلیل محیط  های سنتی و مشهور می  پردازد و 
نتایج را برای طراحی  های اجراشده، قابل پذیرش می  داند. چرا که معتقد 
است از دل این تحلیل  ها، مدل مفهومی از روابط انسان- محیط به دست 

می  آید. 

4
Culture, Architecture and Design

2005فرهنگ، معماری و طراحی
راپاپورت در این کتاب کامال فرهنگ را در محیط- رفتار بررسی و با توجه 
به تعاریف ارائه شده، تجزیه  ی فرهنگ را کامال شرح می دهد و فرهنگ را 

برای انسان تعریف می  کند.

5
The Meaning of the Built environment

2005معنای محیط ساخته  شده
راپاپورت در این مقاله، فرهنگ را قابل تقسیم به مؤلفه  های خردتر می  داند 
و چهار الیه  ی فرهنگی بررسی و ارتباط فرهنگ با رفتار و فعالیت  ها بیان 

می  کند.

6
Archeology and Environment-

Behaviour Studies
مطالعات باستان  شناسی و محیط زیست

2006

راپاپورت در این مقاله EBS را منبع مفید و ویژه  ای برای منابع کنترل  شده 
در استنباط از بقایای فرهنگ مادی در مورد رفتار انسان گذشته، ساختار 
اجتماعی و سازمان و شناخت، تاثیر و معنی کلی به ویژه مناظر فرهنگی 

و محیط  های ساخته  شده می  داند. 

7

 Some Further Thoughts on Culture and
Environment

برخی از اندیشه  های بیشتر در مورد فرهنگ 
و محیط زیست

2008
راپاپورت در این مقاله به نقش بالقوه  ی فرهنگ در محیط  های غیرمسکونی 
می  پردازد و تئوری اشتباه عدم مهم بودن فرهنگ در محیط  های غیرقابل 

سکونت را رد می  کند. 

8
Pour Une Anthropologie de la Maison

2009برای یک انسان  شناسی خانه
راپاپورت در این مقاله شرح می  دهد از آن جا که ساختن یک خانه، یک 
پدیده  ی کامال فرهنگی است، فرم کالبدی و سازمان فضایی آن شدیداً از 

محیط فرهنگی که خانه به آن تعلق دارد، تاثیر می  پذیرد. 

راپاپورت  نظری  چارچوب  خصوص  در  پژوهشگران 
به   2 جدول  در  که  داده  اند  انجام  متعددی  پژوهش  های 

آن ها اشاره می  شود.

جدول 2: پژوهش  های پژوهشگران در راستای چارچوب نظری راپاپورت

موضوع مورد پژوهشسالعنوان پژوهشنام نویسندگانردیف

1

 Aliakbar
 Heidari,
 Parisa

 Mohammad
Hoseini

 Reading a Home: An Application
 of Rapoport’s Viewpoint in Iranian

Architecture Studies
کاربرد دیدگاه راپاپورت در مطالعات 

معماری ایران

2014
در این مقاله بررسی خانه  های قاجار در شهر تبریز پرداخته 
شده است که ارتباط خوب فرم خانه  های قاجار بر اساس 

فرهنگ از منظر راپاپورت نتیجه می  شود.



106

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
ن
ستا

زم
.4

ه1
مار

ش


شفیع پور یوردشاهی، پریا و دیگران

موضوع مورد پژوهشسالعنوان پژوهشنام نویسندگانردیف
2 Avide Kamrani,

 Mustafa
Behzadfar

The courtroom as a built environ-
 ment: On the usefulness of Amos
Rapoport’s theoretical framework

دادگاه به عنوان یک محیط 
ساخته شده: سودمندی چارچوب 

نظری آموس راپوپورت

این مقاله بیان می  کند که معنا در بخشی از مکان در حال 2016
تغییر است. مکان  سازان باید در برنامه  ریزی و طراحی مکان 
معنا را در نظر بگیرند، زیرا بر زندگی انسان تأثیر می  گذارد. 
از سوی دیگر مردم همیشه معنای مکان را پیدا می  کنند و 
مکان  به  را  خود  معنای  بیابند،  را  معنی  نمی  توانستند  اگر 
نسبت می  دادند. بنابراین نمی  توان آن را در فرآیند طراحی 

نادیده گرفت یا حذف کرد.
3 Mateusz

 Stepien, Michal
Dudak

The courtroom as a built environ-
 ment: On the usefulness of Amos
Rapoport’s theoretical framework
دادگاه به عنوان یک محیط ساخته 
شده: سودمندی چارچوب نظری 

آموس راپوپورت

فضای 2021 در  راپاپورت  نظری  چارچوب  سودمندی  مقاله  این 
داخلی دادگاه را بررسی می  کند و به این نتیجه می  رسد که 
چارچوب ارائه شده فرهنگی از منظر راپاپورت در فرم دادگاه 

به عنوان یک محیط ساخته شده سودمند است. 

راضیه لبیب  زاده، 4
مهدی حمزه  نژاد، 

عبدالحمید 
نقره  کار، 

محمدعلی 
خان  محمدی

بازخوانی اسالمی از مدل محیط- 
رفتار راپاپورت

در سازمان فضایی خانه و 
تحقق  سنجی آن در طرح

درون 1395 فضایی  سازمان  طراحی  ارزش  های  مدل  مقاله  این 
خانه را بر اساس مؤلفه  های روابط خانوادگی در اسالم ارائه 
می    دهد تا برمبنای آن بتوان سطح تعامالت اجتماعی میان 

افراد خانواده را افزایش داد.

رضا شکوری، آیدا 5
نامدار

ساز وکارهای به کارگرفته شده به 
منظور سازمان  دهی محیط در کالبد 

حداقلی )مبتنی بر نظریه سازمان  دهی 
محیط راپوپورت )نمونه موردی : 

مسکن عشایر قشقایی(

هدف از این پژوهش بررسی و شناخت دانش  های به کار گرفته 1397
ایلیاتیان  توسط  عشایر،  زندگی  محیط  انتظام  جهت  شده 
شد  خواهد  مشاهده  تحقیق  نتیجه ی  در  است.  قشقایی 
درکیفیت سازمان  یافتگی  اختاللی  کالبد  که حداقلی شدن 
محیط ها  این  در  بلکه  نکرده،  ایجاد  عشایر  زندگی  محیط 
مدیریت  و  معنایی  نظام  سازنده  ی  مؤلفه  های  جایگزینی  با 

زمانی نقش کم رنگ کالبد جبران شده است.

ذهنی  تصویر  مفهوم  بررسی  به  بخش  این  ادامه  ی  در 
پرداخته می  شود که جدول2 تعریف پژوهشگران از تصویر 

ذهنی را نشان می  دهد.

جدول ۳: تعریف تصویر ذهنی از دیدگاه نظریه  پردازان

ردیف
سال ارائه نام نظریه  پرداز

تعریف ارائه شدهنظریه
انگلیسیفارسی

تصاویر Franklin Kilpatrick1954فرانکلین کیل  پاتریک1 قالب  در  تازه  ای  وجود محرک  های  با  ذهنی  تصویر 
گذشته نمی  گنجد، تعریف می  شود.

تصویر ذهنی حاصل جریانی دوجانبه بین ناظر و محیط او که Kevin Lynch1960کوین لینچ2
می  تواند در افراد متفاوت، مختلف باشد.

تصویر ذهنی یک بازنمایی درونی در سر یا ذهن فرد است.M. J. Horowitz1970هوروویتز3

تصویر ذهنی را عامل معنا بخشیدن به مکان می  داند.Edward Relph1976ادوارد رلف4

تصویر ذهنی کلیت به  هم  پیوسته  ای از نمادها و نشانه  ها است. A. Rapoport1977راپاپورت5

Christian Norberg کریستین نوربرگ شولتز6
schulz1988 بامعنا مکان  های  داشتن  گروی  در  روشن  ذهنی  تصویر 

است.
.A. Hachmann & E هکمن و هولمز7

Holmes2004 تصویرذهنی خاطرات و رویاها و هم چنین تصاویر ناشی از
خود غیرارادی و ارادی را شامل می  شود.
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ردیف
سال ارائه نام نظریه  پرداز

تعریف ارائه شدهنظریه
انگلیسیفارسی

یک بازنمایی ذهنی است که ممکن است یک خاطره، یک L. Stopa2009استوپا8
مکان و یا یک رویداد را بازنمایی کند.

تجربه  ای است که در اکثر مواقع، بسیار شبیه تجربه درک T. Ronen2011رونن9
شی، رویداد یا یک صحنه است.

تصویر ذهنی از نظر برخی از پژوهشگران بر اساس عوامل 
فیزیکی و ساختار و از نظر برخی دیگر بر اساس خاطرات 

و معنا مورد تعریف شده است.

شکل 2: بررسی تصویر ذهنی از نظر تعدادی از پژوهشگران

مرور پیشینه  ی تحقیق نشان می  دهد که گرچه پژوهشگران 
راپاپورت  نظری  چارچوب  و  ذهنی  تصویر  راستای  در 
فرهنگ  ارتباط  ولی  داده  اند،  انجام  متعددی  پژوهش  های 
از چارچوب نظری راپاپورت با تصویر ذهنی و تاثیرگذاری 
آن ها در شکل  گیری محیط مورد بررسی قرار نگرفته است. 
لذا مقاله  ی حاضر با توجه به اهمیت موضوع به این مسئله 

می  پردازد. 

4. فرهنگ از منظر راپاپورت
فرهنگ ناشی از ارزش  هاست که غالبا به نمایش آرمان  های 
 Rastjoo and( می  پردازد  معماری  قالب  در  جامعه  یک 
به  فرهنگ  راپاپورت،  منظر  از   .)Bemanian 2019, 50
دارد.  به سزایی  نقش  انسان  رفتار  بر  مؤثر  عامل  عنوان 

ارتباط  حالت  سه  هر  در  مهمی  نقش  فرهنگ  هم چنین 
.)Rappaport 2012, 32( محیط- رفتار ایفا می  کند

1EBS شکل۳: انواع رابطه  ی محیط- رفتار در

)Ibid, 27(

توضیح  یک  و  مفهوم  یک  آرمانی،  مقوله  ی  یک  فرهنگ 
تجزیه  ی  نمودار   4 شکل  راپاپورت،   .)Ibid, 135( است 

.)Rapoport 2005( فرهنگ را ارائه می  دهد

شکل 4: نمودار تجزیه  ی فرهنگ از منظر راپاپورت

)Ibid, 193(
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از هر گونه  بنا به تعریف راپاپورت، معماری عبارت است 
قالب ذهنی،  بر اساس  را  ساخت  و  سازی که محیط مادی 
نظام  بخشی کند و آگاهانه تغییر دهد. قالب ذهنی یکی از 
محصوالت اصلی ذهن انسان است. ذهن انسان طبقه  بندی 
می  کند، تمایز می  بخشد و نظم می  دهد. می  توان گفت که 

 Rappaport( نظم ابتدا اندیشیده و سپس ساخته می  شود
2003( و این ذهن انسان است که بر روی فرهنگ تاثیر 
مهم  عوامل  از  یکی  ذهنی  تصاویر  بنابراین  می  گذارد. 
ارزیابی  های  را در  نمی توان آن ها  نیز هستند که  فرهنگ 

فرهنگی نادیده گرفت )شکل 5(.

شکل 5: ارتباط تصویر ذهنی با فرهنگ و نقش آن در محیط  های ساخته  شده

5. تصویر ذهنی و عوامل آن
نمایانی  و  خوانایی  نظیر  اهدافی  به  دستیابی  برای  لینچ2 
از  ذهنی  تصویر  ایجاد  و  شهر  شناخت  اهداف  عنوان  به 
عوامل  عنوان  به  راه  و  نشانه  گره،  محله،  لبه،  عنصر  پنج 
سازمان  دهنده به تصاویر ذهنی مردم استفاده کرد. راه  ها 
می  توانند  محله  ها  هستند.  تداوم  دهنده  عناصر  لبه  ها  و 
قابِل  محدوده  ی  یک  در  را  عناصر  شباهت  و  مجاورت 

دارند  عناصری  نشانه  ها  حالی   که  در  دهند؛  نشان  رویت 
 .)Lynch 2016( که به محیط اطراف خود شباهت ندارند
دیوید استیا3 و دونالد اپلیارد4 نیز ویژگی  های اصلی را در 
نقشه  های شناختی تشخیص داده اند که جدول 4 خالصه  ی 
دیوید  کوین  لینچ،  پژوهشگر  سه  ذهنی  تصویر  مؤلفه  های 

استیا و دونالد اپلیارد را بیان می  کند.

جدول 4: عناصر تصویر ذهنی از دیدگاه نظریه  پردازان

عناصر تصویر ذهنینظریه  پردازان

راه  ها؛ لبه ها5؛ حوزه )محله(؛ نشانه؛ گرهکوین لینچ

راه ها؛ حریم؛ موانع6؛ نقاطدیوید استیا

ویژگی های فرم7؛ رؤیت پذیری8؛ استفاده و اهمیت9دونالد اپلیارد

)Lynch 2016(

از منظر راپاپورت، شیوه  ی زندگی، مجموعه  ی ارزش  ها و 
فرهنگ  کلیت  از  زیرمجموعه  ای  واقع  در  و  است  معانی 
فرهنگ  بنابراین   .)Rapoport 2005, 95( است  جامعه 
افراد  ذهنی  تصاویر  در  به سزایی  نقش  می  تواند  جامعه 

داشته باشد. لذا عوامل کالبدی )عوامل فیزیکی( و عوامل 
در  معنایابی  مناسب  )شیوه  ی  روان  شناختی  ادراکی- 
زندگی شامل افکار و اندیشه  ها، عواطف و احساسات(، بر 

شکل  گیری تصاویر ذهنی مردم تاثیر به سزایی دارد.

شکل 6: عوامل مؤثر در شکل  گیری تصویر ذهنی مردم

6. ارتباط عوامل تصویر ذهنی و فرهنگ
مهم  عامل  دو  به  محیط  دسته بندی  در  کالبدی  عوامل 
یک  در  حاکم  فعالیت  های  می پردازند.  شکل  و  فعالیت 

تعامالت  و  اجتماعی، کنش  ها  عوامل  اساس  بر  را  محیط 
که   )Motalebi 2006( می  کنند  تعریف  انسان ها  عمومی 
از  فرهنگی  چهارگانه  الیه  های  از  یکی  موارد  این  تمامی 
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راپاپورت   .)Rapoport 2009( می  باشد  راپاپورت  نظر 
می کند  پیدا  معنی  زمینه،  در  شکل  که  می  کند  تاکید 
است  فرهنگ  آن  شناخت  به  نیاز  معنا  این  فهم  برای  و 
توسط  بخواهد  که  آن  از  قبل  معنا   .)Rappaport 2005(
در  یابد.  نمود  کالبد  در  باید  ابتدا  شود،  درک  مخاطب 
رخ  معنا  تداوم  که  است  معماری  کالبد  تداوم  با  واقع 
 Malekavarzamani, Sabernzhad, and( می  دهد 
را  انسان  که  را  فضاهایی  فرم،   .)Pourmand 2020, 195

شکل 7: مسکن مارکس

)Ibid, 53(

ارتباط  محیطی،  تمایز  ایجاد  طریق  از  کالبدی  عناصر 
افراد  ایجاد تصویر ذهنی در  به  بیرون در فضاها  و  درون 
مقیاس  و  بافت  رنگ،  اندازه،  موارد  که  می پردازند. شکل 
در  موثر  نقش  فرم،  ویژگی های  عنوان  به  دارد،  بر  در  را 
شکل  گیری تصویر ذهنی دارد )Lynch 2016, 25(. از سوی 
تأمین  قابلیت  و  هم  سازی  از طریق  کالبدی  عناصر  دیگر 
نیازهای انسان در مکان در ایجاد تصویر ذهنی تاثیرگذار 
و  )Motalebi 2006( و محیطی که در ذهن واضح  است 
می  آورد،  وجود  به    امنیت  احساس  نه  تنها  باشد،  مشخص 

در برمی  گیرند، تبدیل به محیط می  کند و به آن ها کالبد 
 Rasoulpour, Etesam, and Tahmasebi 2020,( می  دهد
116(. راپاپورت فرم  های منطقه را بخش مهمی از فرهنگ 
می  توانند  ساختمان  ها  و  خانه  ها  فرم  که  می  داند  اولیه 
 .)Rapoport 1969, 50( دهند  نشان  را  فرهنگی  عملکرد 
شکل های زیر این تفاوت فرم را در مسکن  های مختلف با 

توجه به تحلیل راپاپورت نشان می دهند.

شکل 8: مسکن ساموآ

)Ibid, 53(

 Lynch( بلکه عمق و شدت تجارب انسانی را افزون می  کند
16 ,2016(. چراکه شکل جسمی نیز در ایجاد تصویر، نقشی 
مؤثر دارد )Ibid, 245(. از آن جا که مردم بر اساس تصویر 
ذهنی و نه واقعیت رفتار می  کنند )Pakzad 2016, 24( و 
افراد نقشی مؤثر  ایجاد تصویر ذهنی در  شکل جسم، در 
دارد )Lynch 2016, 245(؛ بنابراین در طراحی محیط های 
نحوه  ی شکل  گیری  افراد -که  تصاویر ذهنی  ساخته شده، 
آن متاثر از فرهنگ است- می  تواند مسیر روشن  تری را در 

اختیار طراحان قرار دهد )شکل 9(.

شکل 9: ارتباط عوامل کالبدی تصویر ذهنی با فرهنگ

با توجه به جمع  بندی که در شکل فوق انجام گرفته است، 
است،  ذهنی  تصویر  اصلی  عوامل  از  که  کالبدی  عوامل 
نیز  فرهنگ  هم چنین  دارد.  فرهنگ  با  مستقیمی  ارتباط 
و  معنا  طریق  از  کالبدی  عوامل  شکل  گیری  بر  می  تواند 

عوامل اجتماعی تاثیرگذار باشد. 
عوامل ادراکی- روان  شناختی ارتباط عاطفی فرد با محیط 
را در بر می  گیرد که فرهنگ، نمادها و نشانه های اجتماعی 
عملکرد  و  رفتار  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  آن  در 
افراد بر اساس مجموعه  ی به کار گرفته شده در محیط بروز 

عنوان  به  و محیط   )Kapogiannis et al. 2021( می  کند 
افراد،  که  است  فرهنگی  و  اجتماعی  فعالیت  های  بستر 
نظام ساختارشکنی  و  ادراک  اساس  بر  را  کالبدی  عناصر 
خود کشف، تفسیر و تعبیر می  کنند. با توجه به سه منظر 
اصلی فرهنگ )شیوه ی زندگی، نظامی از نمادها و معانی 
 Rappaport( محیط(  با  فرد  عاطفی  ارتباط  اجتماعی، 
از  روان شناختی  و  ادراکی  عوامل  فرهنگ،   ،)2012, 69

تصویر ذهنی را در بر می  گیرد )شکل 10(. 
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شکل ۱0: ارتباط عوامل ادراکی وروان  شناختی تصویر ذهنی با فرهنگ

و  ادراکی  عوامل  که  آن جا  از  فوق،  شکل  به  توجه  با 
و  است  ذهنی  تصویر  اصلی  عوامل  از  روان شناختی 
زیرمجموعه  ی فرهنگ قرار دارد، بنابراین تصویر ذهنی نیز 

می  تواند زیرمجموعه  ی فرهنگ قرار گیرد. 

7. بررسی مؤلفه  های فرهنگی از منظر راپاپورت 
و ارتباط آن ها با تصاویر ذهنی افراد

از منظر راپاپورت، شیوه  ی زندگی، مجموعه ارزش  ها و معانی 
است و همان  طور که قبال نیز گفته شد، زیرمجموعه  ای از 
عنوان  به  نیز  رسوم  و  آداب  است.  جامعه  فرهنگ  کلیت 
و  شقوق  دارای  فرهنگ  است.  فرهنگ  الیه  های  از  یکی 
تمام  به  پرداختن  ضرورت  و  است  متفاوتی  صورت  های 
وجوه و معانی صورت  های آن در سایه  ی ارزش اعتباری آن 
 .)Rapoport 2005, 95-103( در جوامع مختف وجود دارد
شیوه  های زندگی، آداب و رسوم، مالقات و روابط اجتماعی 
و عقاید و باورها از مهم  ترین رفتارهای فرهنگی است که 

اثری ژرف بر معماری می  گذارد. تفاوت در شیوه  های زندگی 
که بر معماری اثر می  گذارند که باعث تفاوت در شیوه  ی 
 .)Varmaghani et al. 2018, 239-240( معیشت می  شود
بنابراین چهار الیه فرهنگی از منظر راپاپورت عبارت اند از: 
1. شیوه  ی زندگی، 2. چگونگی مالقات و روابط اجتماعی، 
مذهبی.  و  بومی  باورهای  و  عقاید   .4 رسوم،  و  آداب   .3
می بخشد،  وحدت  خانه  ها  معماری  به  که  اول  الیه  ی 
ارتباط  در  معیشت  شیوه  ی  با  که  است  زندگی  شیوه  ی 
ارتباطات  برقراری  نحوه  ی  و  میزان  تعیین  کننده  و  بوده 
اجتماعی و خویشاوندی بوده است. چگونگی مالقات  ها و 
روابط اجتماعی الیه  ی دوم فرهنگی را در مطالعه  ی حاضر 
تشکیل می  دهد. الیه  ی سوم، آداب و رسوم است که در 
نتیجه  ی تکرار رفتارها و شیوه  های زندگی پدیدار می  شود 
و از الیه  ی چهارم یعنی عقاید و باورهای بومی و مذهبی 

تاثیر می  پذیرد )Rapoport 2009( )شکل 11(.

شکل ۱۱: مؤلفه  های فرهنگی از منظر راپاپورت

)Rapoport 2009(

قالب  در  ارزش  ها،  و  هنجارها  بر  تاثیرگذاری  با  فرهنگ 
فعالیت  ها و رفتارهایی بازنمایی می  شود. این اصل از طریق 
وضع  و  زندگی  شیوه  ی  به شکل  گیری  که  ذهنی  تصاویر 
روان  شناختی( و  ادراکی  )عوامل  استانداردها  و  هنجارها 

و  رفتارها  شکل  به  و  می  گیرد  صورت  می شود،  منجر 
)عوامل  ساخته  شده  محیط  شکل  گیری  بر  فعالیت  ها 
کالبدی( نیز تاثیرگذار است. بنابراین مؤلفه  های فرهنگی 
)شیوه  ی زندگی، چگونگی مالقات و روابط اجتماعی، آداب 
و رسوم و عقاید و باورهای بومی و مذهبی( بر تصاویر ذهنی 
تاثیر به سزایی دارد. چرا که افراد می  توانند بر اساس همین 
محیط  و  کنند  رفتار  آن ها  در  ذهنی شکل گرفته  تصاویر 
مؤلفه  های  ارتباط  ادامه  در  دهند.  شکل  را  خود  زندگی 

فرهنگی و عوامل تصاویر ذهنی با بیان نمونه  های شاخص 
قالب  در  و  می  گیرد  قرار  بررسی  مورد  ایران  معماری  در 
جداولی تحلیل می  شود. از آن  جا که تعدد نمونه  ها بسیار 
زیاد است برای هر بخشی پس از دسته  بندی دو نمونه  ی 
شاخص از معماری ایرانی واقع در شهرهای مختلف انتخاب 
گردیده تا با توجه به تعدد و تنوع در نمونه  ها بهتر بتوان 
به نتایجی در خصوص ارتباط مؤلفه  های فرهنگی از منظر 
انتخاب  پرداخت. دالیل  و عوامل تصاویر ذهنی  راپاپورت 
نمونه  های موردی در این بخش به شرح زیر می  باشد: 1. 
انتخاب نمونه  های موردی در جهت محور اصلی پژوهش 
بوده که در هرکدام مؤلفه   فرهنگی از منظر راپاپورت در 
آن ها بررسی شده است. 2. نمونه  های موردی از شهرهای 
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مختلف که فرهنگ  های مختلفی دارند انتخاب شده  اند. 3. 
در انتخاب نمونه  های موردی هم نمونه  های شهری و هم 
فرهنگ  های  از  برخورداری  دلیل  به  روستایی  نمونه  های 
مختلف استفاده شده است. 4. با توجه به توسعه و تحول 
معماری ایران هم نمونه  های قدیم و هم نمونه  های معاصر 
هستند،  فرهنگی  بحث  دارای  زمانی  نظر  از  که  متاخر 

انتخاب شده  اند. 
و  می  گیرد  شکل  فرهنگ  اساس  بر  که  زندگی  شیوه  ی 
رفتار سبب طراحی خاص  و  بین محیط  متقابل  رابطه  ی 
محیط  ها می  شود. شیوه  ی زندگی مردم فرم خانه  های آن ها 
را شکل می  دهد، بنابراین الگوهای به  کار رفته در خانه  های 

از  باشد.  زندگی آن ها  از شیوه  ی  برگرفته  ایرانی می  تواند 
آن  جا که الگوی چهارصفه یکی از پرکاربردی  ترین الگوها 
 Joudaki Azizi, Mousous Haji,( در معماری ایرانی است
and Mehrafarin 2014, 75(، یکی از نمونه  های این مؤلفه 
از خانه  های این الگو انتخاب شده است )خانه  ی مالعبدااله 
در بشرویه( و نمونه  ی   شاخص دوم از الگوی پایدار برگزیده 
این  تحلیل  های  ماسوله(.  روستای  )خانه  های  شده  است 
بخش نشان می  دهد که الگوهای معماری ایرانی بر اساس 
شکل  را  خانه  ها  فرم  زندگی،  شیوه  ی  فرهنگی  مؤلفه  ی 

می  دهند. 

جدول 5: ارتباط مؤلفه  ی فرهنگی شیوه  ی زندگی با تصاویر ذهنی افراد

مؤلفه  ی 
توضیحاتفرهنگی

نمونه  های عوامل تصاویر ذهنی
تحلیل و تصاویرموردی ادراکی-

کالبدیروان شناختی

فرهنگ، شیوه  ی زندگی اساس  بر 
هر فرد سبک خاصی 
برای زندگی در ذهن 
که  می  بندد  نقش  او 
نتیجه  ی  عنوان  به 
درباره  ی  انتخاب  ها 
تخصیص  چگونگی 
محسوب  منابع 
روابط  و  می  شود 
متقابل محیط- رفتار 
طراحی  به  منجر 
خاصی برای محیط  ها 

می  شود.

**

خانه  ی مال 
عبداهلل در 

بشرویه

الگوی چهارصفه در خانه  ی مال عبداهلل

)Gholami and Kavian 2017, 35(

الگوی چهارصفه یکی از کهن  ترین الگوهای به  کار   رفته 
در معماری ایرانی است که با توجه به شیوه   زندگی 
مردم در گونه  های مختلف معماری به اشکال متفاوت 

.)Ibid, 35( بروز کرده است

خانه  های 
روستای 
ماسوله

 خانه  های روستای ماسوله

)Zarghami, Khaki, and Sadat 2016, 19(

خانه  های روستای ماسوله بر اساس سبک زندگی افراد، 
از ویژگی  هایی چون همسو با طبیعت، و استفاده بهینه 
از انرژی خورشیدی و استفاده از مصالح بومی برخوردار 
است. این خانه  ها با انعطاف پذیری فضایی خود جوابگوی 

.)Ibid, 19( نیازهای روز ساکنانش می  باشد

فرهنگ  اساس  بر  فردی  هر  برای  نیز  اجتماعی  روابط 
بسته،  نفش  او  ذهن  در  آن چه  و  خاصی  کالبد  در  او 
روابط  برای  امکانی  عمومی  مکان  های  است.  امکان  پذیر 
اجتماعی مردم با همدیگر است. با توجه به تعدد و تنوع 
در  اجتماعی  روابط  برقراری  برای  عمومی  مکان  های  در 

جدول 6 دو نمونه از میدان  های شاخص در معماری ایرانی 
که از مهم ترین مکان  ها برای دیدار مردم با یکدیگر است؛ 
انتخاب گردیده است )میدان نقش جهان اصفهان و میدان 

شهرداری رشت(.
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شفیع پور یوردشاهی، پریا و دیگران

جدول 6: ارتباط مؤلفه  ی فرهنگی چگونگی مالقات و روابط اجتماعی با تصاویر ذهنی افراد

مؤلفه  ی 
توضیحاتفرهنگی

نمونه  های عوامل تصاویر ذهنی
تحلیل و تصاویرموردی ادراکی-

کالبدیروان شناختی

چگونگی 
مالقات 
و روابط 
اجتماعی

روابط اجتماعی 
هر  برای 
اهمیت  فردی 
دارد  به سزایی 
بر  نیاز  این  که 
فرهنگ  اساس 
کالبد  در  او 
بر  خاصی 
آن چه  اساس 
او  ذهن  در 
بسته،  نفش 

امکان  پذیر 
توجه  با  است. 
و  فرهنگ  به 
نیاز،  احساس 
افراد مکان  هایی 
را برای مالقات 
برقراری  و 
روابط اجتماعی 

برمی  گزینند.

**

میدان 
نقش 
جهان 
اصفهان

میدان نقش جهان اصفهان

)Shahabinejad et al. 2016, 56(

میدان نقش جهان بستری برای وقوع حجم و تنوع گسترده  ای 
از فعالیت  های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی 
و غیره می  باشد. این گستردگی و تنوع، حضور اقشار مختلف از 

.)Ibid, 56( مردم را سبب می  شود

میدان 
شهرداری 

شهر 
رشت

میدان شهرداری رشت

)Habibi and Berenji 2016, 329(

از عرصه  های عمومی شهر رشت  میدان شهرداری رشت یکی 
است که از ابتدای شکل  گیری آن به عنوان محل حیات اجتماعی 

.)Ibid, 329( مردمان شهر محسوب می  شود

آداب و رسوم افراد، سلسله مراتب ارتباطی آن ها را شکل 
زندگی  شیوه  ی  و  رفتارها  تکرار  نتیجه  ی  در  که  می  دهد 
پدیدار می  شود که این اصل نحوه  ی ارتباط افراد با جامعه 
و انجام فعالیت  های اجتماعی را شکل می  دهد. مراسم  ها  ی 
ویژه  ی عمومی نمود فعالیت اجتماعی برگرفته از آداب و 

رسوم آن منطقه است؛ بنابراین با توجه به تعدد مکان  ها 
برای برگزاری مراسمات، در جدول 7 دو نمونه  ی شاخص 
از معماری ایرانی انتخاب شده است )اورامان   کردستان و 

میدانچه  ی مقابل ساختمان تئاتر شهر(.

جدول 7: ارتباط مؤلفه  ی فرهنگی آداب و رسوم با تصاویر ذهنی افراد

مؤلفه  ی 
توضیحاتفرهنگی

نمونه  های عوامل تصاویر ذهنی
تحلیل و تصاویرموردی ادراکی-

کالبدیروان شناختی

افراد آداب و رسوم رسوم  و  آداب 
سلسله مراتب ارتباطی 
آن ها را شکل می  دهد 
که در نتیجه  ی تکرار 
شیوه  ی  و  رفتارها 
زندگی پدیدار می  شود. 
افراد  ارتباط  نحوه  ی 
انجام  و  جامعه  با 
اجتماعی  فعالیت  های 
تکرار  به  توجه  با 
رفتارها ایجاد می  شود.

*

اورامان در 
کردستان

مراسم پیرشالیار در اورامان تخت

)Molanaei and Soleimani 2016, 123(

وجود مراسم و آئین ویژه پیر شالیار که هر ساله در دو 
نوبت اجرا می شود، نشان دهنده  ی فرهنگ غنی و آداب 

.)Ibid, 123( و رسوم آن منطقه است
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مؤلفه  ی 
توضیحاتفرهنگی

نمونه  های عوامل تصاویر ذهنی
تحلیل و تصاویرموردی ادراکی-

کالبدیروان شناختی

افراد آداب و رسوم رسوم  و  آداب 
سلسله مراتب ارتباطی 
آن ها را شکل می  دهد 
که در نتیجه  ی تکرار 
شیوه  ی  و  رفتارها 
زندگی پدیدار می  شود. 
افراد  ارتباط  نحوه  ی 
انجام  و  جامعه  با 
اجتماعی  فعالیت  های 
تکرار  به  توجه  با 
رفتارها ایجاد می  شود.

*

میدانچه 
مقابل 

ساختمان 
تئاتر شهر

میدانچه مقابل ساختمان تئاتر شهر

)Esmaeilian and Ranjbar 2013, 192(
از سرزنده  ترین فضاهای  این میدانچه به عنوان یکی 
به  مکان  این  در  می  کند.  عمل  تهران  شهر  عمومی 
دلیل آداب و رسوم عمومی، فعالیت  هایی رخ می  دهند 
 Ibid,( که آن جا را تبدیل به مکان فرهنگی کرده  اند

.)192

باورهای بومی و مذهبی، میزان و نحوه کنترل قلمروهای 
مکانی توسط افراد را تعیین می  کند. در خانه  های سنتی، 
و  نیمه  باز  باز،  کالبدی  متفاوت  عرصه  ی  سه  در  کنش  ها 
خانه  ها  سلسه  مراتب  خلوت،  است.  می  گرفته  شکل  بسته 
و فعالیت  های روزانه مردم بسته به عقاید بومی و مذهبی 
 Parvardinezhad( آن ها در این سه عرصه متفاوت است

et al. 2021, 191(. از این   رو نمونه  های جدول 8 با توجه 
به تعدد نمونه  ها از خانه  های سنتی شاخص انتخاب شده 
است )خانه  ی بروجردی  ها در کاشان و خانه  ی فروغ  الملک 
در شیراز( که تاثیر باور مردم بر این خانه  ها را به روشنی 

بیان کند.

جدول 8: ارتباط مؤلفه  ی فرهنگی عقاید و باورهای بومی و مذهبی با تصاویر ذهنی افراد

مؤلفه  ی 
توضیحاتفرهنگی

نمونه  های عوامل تصاویر ذهنی
تحلیل و تصاویرموردی ادراکی-

کالبدیروان شناختی

عقاید و 
باورهای 
بومی و 
مذهبی

باورهای بومی و 
میزان  مذهبی 
کنترل  نحوه  و 

قلمروهای 
توسط  مکانی 
تعیین  را  افراد 
بر  می  کند. 
باورها  اساس 
از  بخشی  که 
است،  فرهنگ 
و  زندگی  محل 
می  تواند  تجمع 
بر  و  کنترل 
آن ها  اساس 

طراحی شود.

**

خانه  ی 
بروجردی  ها 

در کاشان

خانه  ی بروجردی  ها در کاشان

)Parvardinezhad et al. 2021, 192(
در  آن ها  دوراندیشی  کنار  در  کاشان  مردم  مذهبی  اعتقادات 
معطوف  بر  عالوه  اقلیمی،  نامناسب  شرایط  کنترل  نحوه  ی 
کردن بازشوها به حیاط، درون گرایی بیش تری را سبب شده  اند 

.)Ibid, 197(

خانه  ی 
فروغ  الملک 

در شیراز

فروغ  الملک در شیراز

)Parvardinezhad et al. 2021, 192(
حفظ حریم شخصي و خلوت با سلسله  مراتب مراتب فضاهای باز 
و نیمه  باز و بسته در حد معمول به دلیل آزادمنشي مردم شیراز 

.)Ibid, 191( دیده می  شود
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8. نتیجه گیری
در  انجام شده  پژوهش  های  و  پژوهش  سؤاالت  بررسی  با 
تصاویر  عوامل  و  فرهنگی  مؤلفه  های  ارتباط  خصوص 
ذهنی از منظر راپاپورت به روشنی می  توان نتیجه گرفت 
تصاویر  شکل  گیری  بر  کدام  هر  فرهنگی  مؤلفه  های  که 

تاثیر بر هر کدام  افراد نقش به سزایی دارند و این  ذهنی 
از عوامل )کالبدی یا ادراکی و روان  شناختی( می  تواند در 
شکل  گیری محیط   نیز مؤثر باشد. شکل 12 به طور خالصه 
چرخه  ی ارتباط فرهنگ و تصاویر ذهنی افراد و نقش آن ها 

در شکل  گیری محیط ساخته  شده را نشان می  دهد.

شکل ۱2: چرخه  ی ارتباط فرهنگ و تصاویر ذهنی افراد و نقش آن ها در شکل  گیری محیط ساخته  شده

مؤلفه  های  تک  تک  دقیق  بررسی  به  توجه  با  هم چنین 
فرهنگی از منظر راپاپورت نتایج زیر حاصل شد و روشن 
شد که هر کدام از آن ها می توانند از جمله عوامل کالبدی 
بر ذهن  تاثیرگذار  روان شناختی تصویر ذهنی  ادراکی-  و 
نشان  روشنی  به  را  ارتباط  این   13 شکل  باشند.  افراد 

می  دهد.
1. بررسی نمونه  های موردی برای مؤلفه  ی فرهنگی شیوه  ی 
خانه  های  و  عبداهلل  مال  خانه  ی  )الگوی چهارصفه  زندگی 
روستای ماسوله( نشان می  دهد که مؤلفه  ی شیوه   زندگی 
و  است  تاثیرگذار  افراد  زندگی  معماری محل  و  کالبد  بر 
به دلیل روابط متقابل محیط- رفتار فرم خانه  ها را شکل 
می  دهند. بنابراین بر عوامل تصاویر ذهنی تاثیرگذار است 

و می  تواند بخشی از عوامل تصاویر ذهنی نیز باشد. 
چگونگی  مؤلفه  ی  برای  موردی  نمونه  های  بررسی   .2
مالقات و روابط اجتماعی )میدان نقش جهان اصفهان و 
میدان شهرداری رشت( نشان می  دهد که انتخاب افراد از 
مکان جهت برقراری روابط اجتماعی از فرهنگ و قالب  های 
انواع مکان  های عمومی این  ذهنی آن ها ناشی می  شود و 
مؤلفه  ی  بنابراین  می  آورند.  فراهم  آن ها  برای  را  امکان 
از  بخشی  می  تواند  اجتماعی  روابط  و  مالقات  چگونگی 

ذهنی  تصاویر  روان  شناختی  ادراکی-  و  کالبدی  عوامل 
باشد و بر تصاویر ذهنی افراد تاثیرگذار است.

3. بررسی نمونه  های موردی برای مؤلفه  ی آداب و رسوم 
اورامان  در  فرهنگی  فعالیت  های  و  مراسمات  )برگزاری 
تهران(  شهر  تئاتر  ساختمان  مقابل  میدانچه  و  کردستان 
نشان می  دهد که آداب و رسوم در نتیجه  ی تکرار رفتارها 
شکل  را  آن ها  ارتباطی  سلسله  مراتب  و  می  گیرد  صورت 
بسیاری  تاثیر  افراد  قالب  های ذهنی  در  بنابراین  می  دهد. 
ادراکی- عوامل  موارد  جمله  از  می  تواند  و  می  گذارد 

روان  شناختی تصاویر ذهنی باشد. 
4. بررسی نمونه  های موردی برای مؤلفه  ی عقاید و باورهای 
بومی و مذهبی )خانه  ی بروجردی  ها در کاشان و خانه  ی 
عقاید  و  باورها  که  می  دهد  نشان  شیراز(  در  فروغ  الملک 
است؛  تاثیرگذار  افراد  زندگی  محل  کالبد  شکل  گیری  بر 
توسط  مکانی  قلمروهای  کنترل  نحوه  ی  و  میزان  چراکه 
عوامل  بر  می  تواند  جهت  این  از  می  شوند.  تعیین  آن ها 
این مؤلفه،  از آن جا که  باشد.  کالبدی تصاویرذهنی مؤثر 
به مرور زمان در ذهن افراد نقش بسته است، بنابراین بر 
عوامل ادراکی- روان  شناختی تصاویر ذهنی نیز تاثیرگذار 

است. 
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شکل ۱۳: ارتباط چهار الیه  ی فرهنگی با عوامل تصاویر ذهنی

فرهنگ  حاضر،  مقاله  ی  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  لذا 
بر  ایجاد شده  ذهنی  تصاویر  بر  تنها  نه  راپاپورت  منظر  از 
شامل  فرهنگی  مؤلفه  های  بلکه  است،  مؤثر  افراد  ذهن 
عقاید  و  رسوم  و  آداب  اجتماعی،  روابط  زندگی،  شیوه  ی 
و باورها بخشی از عوامل کالبدی و ادراکی- روان شناختی 
در  ایجاد شده  تصاویر ذهنی  این  و  تصاویر ذهنی هستند 
ذهن افراد ایده  آل  هایی ایجاد می  کنند که آن ها بر اساس 

این ایده  آل  ها محیط خود را شکل می  دهند. بنابراین این 
بر  ذهنی،  تصویر  بر  راپاپورت  منظر  از  فرهنگ  اثربخشی 

شکل  گیری محیط تاثیرگذار است. 
بررسی  صورت گرفته،  مطالعات  و  پژوهش  ها  به  توجه  با 
ساختمان  های  شکل  گیری  بر  ذهنی  تصاویر  عوامل  تاثیر 
موضوع  این  و  است  نگرفته  انجام  پژوهش  ها  در  بلند، 

می  تواند پیشنهادی برای پژوهش  های آتی باشد. 

پی نوشت
1. این سه حالت، سواالت پایه EBS است.

2. Linch
3. David Stea
4. Donald Appleyard
5. Boundaries
6. Barriers
7. Form Attributes
8. Visibility Attributes
9. Use and Significance Attributes
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