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سیعی در زمینه فرهنگ در حوزه معماری و های وگرایانی است که پژوهشراپاپورت از جمله فرهنگ: چکیده

محیط اختصاص داده است. لذا -مطالعات شهری انجام داده و بخش زیادی از عمر پژوهشی خود را به مطالعات رفتار
باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی های وی در این عرصه بسیار حائز اهمیت میبررسی سیر تحول اندیشه

 ترین نظریاتی اخیر و شناسایی تازهمحیط به ویژه در دو دهه-زمینه فرهنگ و مطالعات رفتارخط فکری راپاپورت در 
باشد. این پژوهش از نوع مروری توصیفی دانست که طی آن از روش اسنادی و مطالعه مقاالت و کتب معتبر بهره وی می

ماری به سمت پارادایم علمی در حوزه که، راپاپورت با حرکت از پارادایم هنری در معگرفته شده است. نتیجه آن
محیط دست یافته -ی مطالعات رفتارمطالعات فرهنگی در معماری و شهرسازی به دستاوردهای مهمی به ویژه در زمینه

ی فرهنگ یاری ای علمی بوده که بتواند به عملیاتی ساختن مقولهی اخیر به دنبال بسط نظریهاست. وی در دو دهه

های مقدماتی برای دستیابی او به نظریه توصیفی بوده است که این های وی گامی پژوهشاپورت، همهرساند. از دید راپ
با ود. شهای قبلی افزوده میهر قطعه به قطعهباشد؛ گویی گر پیوستگی و تداوم در روند مطاالت راپاپورت میامر نشان

هنوز پیشرفت اصلی در زمینه توان گفت این رویکرد محیط راپاپورت می-وجود برخی نقدها به رویکرد مطالعات رفتار
 شود.طراحی محسوب می
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 مقدمه -1

ر محیط در اواخ -به طور کلی، بستر مطالعات رفتار

به عنوان یکی از تحوالت مفهومی دانش در  0691دهه 

ای هواکنش به شکست مدرنیسم در پرداختن به بحران

به بعد شکوفا گردید  0691معاصر ظهور یافت و از دهه 

(Salama, 2012, p.15) بنیان از یکی. راپاپورت-

شود. وی به محسوب می رفتار مطالعات رشته گذاران

نگرد. محیط می-همه مباحث از منظر مطالعات رفتار

-میان و تاریخی مطالعات فرهنگ، فاکتور به توجه

با توجه به تأثیرگذاری  اوست. هایعالقمندی از فرهنگی

محیط، -زیاد نظریات راپاپورت در حوزه مطالعات رفتار

های وی با استناد به منابع بررسی سیر تحول اندیشه

رسد؛ این معتبر و مطالعات خود او ضروری به نظر می

دهد. در این مقاله، امر مبنای پژوهش حاضر را شکل می

-ارنه مطالعات رفتسیر پیشرفت دیدگاه راپاپورت در زمی

رو، بحث محیط مورد بررسی قرار گرفته است. از این

و  0699که راپاپورت در سال « مدل انتخابی طراحی»

محیط  -در آغاز پژوهش خود در زمینه مطالعات رفتار

ال که در س« رویکرد ارتباط غیرکالمی»به آن پرداخته و 

گردد. سپس ارائه نموده است در ابتدا مطرح می 0691
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 مقاله با آن بخش از نظریاتی که راپاپورت در دو دهه

شامل  -محیط افزوده است-اخیر به مطالعات رفتار

 -(1119( و اصل دشواری  )1111نظریه توصیفی )

های راپاپورت بندی تالشیابد و در انتها با جمعادامه می

های مختلف عمر محیط، دوره -در حوزه مطالعات رفتار

 گیرند.رسی قرار میاش مورد برپژوهشی

 روش تحقیق -2 

پژوهش حاضر از نوع مروری است لذا از روش 

-تحقیق تفصیلی بهره گرفته است. بدین صورت که کلیه

های راپاپورت اعم از ی منابع معتبر در زمینه اندیشه

ها و مقاالت شخص راپاپورت و سایر نویسندگان کتاب

-بندی دیدگاهمورد مطالعه قرار گرفته و در انتها به جمع

 .های وی پرداخته شده است

 مبانی نظری -3

 محیط -راپاپورت و مطالعات رفتار -3-1

با طرح موضوع کنش متقابل انسان و راپاپورت 

محیط به نفی موقعیت انفعالی انسان در فضای شهری 

 و (Quoted in Rasoulpour et al., 2020) پرداخته

ه گذارد کمحیط بر مردم تأثیر اساسی میمعتقد است 

کنند ها را انتخاب میی آن مردم برخی محیطبه واسطه

نمایند. وی چهار مفهوم مکمل از و برخی را رد می

ها با توجه به موضوع کند که کاربرد آنمحیط ارائه می

 باشد:مورد مطالعه متفاوت می

  زمان، معنا و ارتباط؛سازمانی از فضا ، 

  ا ههای فعالیتها که در آن سیستمزمینهسیستمی از

 افتد؛ها( اتفاق می)از جمله جوانب پنهان آن

 ؛منظر فرهنگی 

  ثابت و غیرثابت ثابت، نیمهترکیب عناصر

(Rapoport, 2000a, p. 147; Rapoport, 

2006A, p.421; Rapoport, 2003, p. 40) 
ندی بترین رتبهترین تا سادهاین تعاریف از پیچیده

تجربه بسیار بیشتری است و  اند؛ زیرا اولی نیازمندشده

نظر ها و مهایی از زمینهترین است که با سیستمانتزاعی

افی، توپوگرشامل )شود و عنصر ثابت فرهنگی دنبال می

 گیاهان ،شامل )ثابت ، نیمهژئومورفولوژی و اقلیم و...(

حیوانات شامل )و غیرثابت آب و هوا و حرکت هوا و...( 

ترین قطعییط ابری و...( ها، رایحه و شراو صدای آن

های ها با فعالیتی این ویژگیهنگامی که همهاست. 

 شودیابد، منظر فرهنگی خلق میانسانی تغییر می
(Rapoport, 2000a, p. 147; Rapoport, 

2008c, p. 50). کند نقش فرهنگ تالش می راپاپورت

-های میانمقایسهبه شکل   هایی غالبا  مثال را از طریق

-می نمایش را هامحیط میان هایتفاوت فرهنگی که

وی در پاسخ به سؤال قابلیت تعمیم دهند نشان دهد. 

رفتار انجام گرفته در کشورهای غربی -مطالعات محیط

 این رابطه، مطالعات درگوید ها میبه سایر فرهنگ

 هایبرنامه و هاروش ها،یافته تکرار طریق از تطبیقی

 این پاسخی به ارائه و مطالعه در مهمی نقش کاربردی،

 .Rapoport, 2008a, p) داشت پرسش خواهند

تواند توسط وی معتقد است تنوع فرهنگی می. (31

ازی سطبیعت پایدار انسان کنترل شود و این امر به ساده

 رساندمحیط یاری می-ی روابط فرهنگمسئله
(Rapoport, 2010, p. 6). 

عناصر در مقیاس  گوید به طور کلی،راپاپورت می

 .Rapoport, 2002, pp) تر هستندتر ثابتکوچک

با هایی هستند که ها محدودهمحله و (145-147

سازگاری خوبی با رفتار انسانی، سرعت تحول کمتر، 

کنند و در های فعالیت و نظایر آن فراهم میسیستم

 دکنننتیجه متناسب با فرهنگ بیشتر تغییر می
(Rapoport, 2008a, pp. 22-23) . این نظر

قاداتی به وی شد که با این توجیه، تراپاپورت منجر به ان

گ رنهای فعالیتی را کمتأثیر فرهنگ  بر سایر زمینه

راپاپورت با پذیرش احتمال وجود نقص در دید. می

 بر تحقیق انجام»کند که برخی نظرات خود بیان می

 ها،محیط از ایگسترده طیف در فرهنگ نقش روی

رسد. می نظر ارزش به با غیرمسکونی، هایمحیط مانند

 ها،ها، فرودگاهدانشگاه مورد در که امکرده من اعالم

 هایزمین اداری، هایساختمان علمی، هایآزمایشگاه
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 است ممکن فرهنگ و...، نقش هاو استادیوم ورزشی

 است ممکن فرضیه اینباشد.  ناچیز یا حتی حداقل

 شواهد و تحقیقات به شدت نتیجه، بهدر  و باشد اشتباه

 .(Rapoport, 2008a, pp. 20-21) «است نیاز

در انتهای این بخش، به انتقاداتی که راپاپورت به 

 گردد:کند اشاره میمحیط وارد می -مطالعات رفتار

: به دلیل قابل درک عدم پیشرفت مطالعاتالف( 

محیط -های مطالعات رفتارنبودن موضوعات پژوهش

 ;Rapoport, 2008b, p. 277) طراحان برای

Rapoport, 2010, p. 31). 

: به دلیل کمبود های جدیدعدم توجه به رشتهب( 

سازی شبیهها در علم )مثل ی توسعهدانش درباره

طراحی صحنه، فیلم  مبنا،عامل سازیمدل کامپیوتری و

( و انتزاعی و و تلویزیون، طراحان لباس و نورپردازی

 های مرتبط جدیداین توسعه تجریدی بودن
(Rapoport, 2008a, pp. 3&25-26; 

Rapoport, 2010, p. 6; Rapoport, 2008b, 

p. 278; Rapoport, 2010, p. 25).  

: به دلیل غفلت از ی نظریهغفلت از توسعهج( 

ی ادبیات ؛ کمبود دانش درباره0ی علمی توصیفینظریه

ن؛ ی آو توسعه وسیع در ارتباط با ماهیت نظریه، اهمیت

ی معنای مفاهیم و اصطالحات؛ و غفلت از توافق درباره

 .Rapoport, 2008c, p) تأکید بر کارهای تجربی

34; Rapoport, 2008b, p. 277).  البته وی برای

ای ارائه کرده که در بخش دیگری رفع مشکل آخر نظریه

چهار از دید وی، شود. از مقاله حاضر به آن پرداخته می

 محیط وجود دارد: -ی مهم برای مطالعات رفتارجنبه

ی علمی به آن نگاه شود باید به صورت یک رشته -0

 ای است.رشتهکه میان

طراحی شامل به کارگیری آخرین و بهترین  -1

 های تحقیقاتی است.یافته

-برای تبدیل شدن به یک رشته، مطالعات رفتار -3

 ند.مرکز نمایی توصیفی تمحیط باید بر ساخت نظریه

                                                           
0 Explanatory Scientific Theory 

جایی که یک کارکرد مهم نظریه، ایجاد از آن -4

وحدت و به هم پیوستگی است، وحدت مفهومی، به هم 

 سازی )تعمیم( نیزپیوستگی، توسعه مفهومی و عمومی

 .(Rapoport, 2008c, p. 33) الزم است آغاز شوند

 مدل انتخابی طراحی:  -3-2

-محیططراحان، فراهم کردن کار از نظر راپاپورت، 

های که به مردم در ساخت محیط استهایی 

هایی که محیط رساند.مناسب در ذهنشان یاری می

ها به آن تمایل دارند و منطبق بر تصاویر آن

 هاییمحیط چنین تنها. است هاآن های آرمان و

 .است هایشانفعالیت و مردم زندگی سبک حامی

 انمی رابطه که است این طراح کار دیگر، عبارت به

 قابل و مؤثر بیشتر هرچه را ذهنی و عینی محیط

در این  .(Rapoport; 2006A) ی کندبینپیش

راپاپورت مدتی بر این عقیده بود که رابطه، 

در طراحی محیطی مفید نیست « شناسیزیبایی»

یت ی کیفی ادراکی و وابستهو باید به عنوان جنبه

 محیطی دیده شود، ولی سپس تغییر عقیده داد و

-به این نتیجه رسید که مطالعات علمی زیبایی

 ,Rapoport, 2010) شناسی در جریان است

p. 12) .ترین گام در طراحی از دید او، اولین و مهم

محیطی تعیین کارهایی است که نیاز است انجام 

 ,Rapoport) شود )بر مبنای شناسایی مشکالت

2010, pp. 25-30) . ،طراحی متناسب به عالوه

بنیان در مورد زمینه نیازمند پژوهش دانشبا 

های چگونگی تعامل انسان با محیط، ویژگی

شناختی و فرهنگی مردمی که باید اجتماعی، روان

ها بر ها را شکل دهند، تأثیر محیطانواع زمینه

ی مردم و های پیونددهندهمردم، و مکانیسم

 .Rapoport, 1983, p) باشدها میمحیط

250; Rapoport, 2005, p. 1) . ،در این میان

زمینه فرهنگی اغلب دانش مورد نیاز برای ارتباط 
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کند کننده فراهم میهای ادراکی و تداعیبا جنبه

(Rapoport, 2013, p.87) به عقیده .

توان به لحاظ سه پرسش زمینه را میراپاپورت، 

 اساسی درک نمود:

 شناختیاجتماعی، روان-های بیولوژیکیچه ویژگیالف(

ها )به صورت فردی یا گروهی( بر چه و فرهنگی انسان

یا در  گذارندشده اثر میهایی از محیط ساختهویژگی

 طراحی باید تحت تأثیر قرار گیرد؟

هایی بر چه هایی از چه محیطچه تأثیراتی چه جنبهب(

هایی از افراد، تحت چه شرایطی )برای مثال در چه گروه

ا و چگونه دارند؟ )توجه شود که هایی(، ِکی، چرزمینه

 توانند مستقیم یا غیرمستقیم باشند(؛این تأثیرات می

ا، هبا توجه به این تعامل دوسویه بین مردم و محیطج(

ها وجود داشته باشند؛ جهت پیوند آنسازوکارهایی باید 

 .Rapoport, 2005, pp) کدامند؟سازوکارها این 

12-14; Rapoport, 2002, p. 145; 

Rapoport, 2000a, p. 146; Rapoport, 

1999, p. 53). 

ها و آل)ایده ذهنجا، راپاپورت سه عنصر در این

 هاآلها، عقاید و ایده)ارزش فرهنگها(، وارهطرح
10 , p.Rapoport, 1987) /ها)گروه جامعه 

)Rapoport, 2008a() ، را در ایجاد وحدت  زمینو

داند. ارتباط بین ذهن محیط مؤثر می-در مطالعات رفتار

شود که به این نکته توجه تر میو فرهنگ زمانی پررنگ

یابد و در دلِ گروهی از گردد که ذهن در انزوا رشد نمی

 ها توسط فرهنگتواند توسعه یابد؛ این گروهها میانسان

-Rapoport, 2008c, pp. 35) شوندتعریف می

45).  

رهنگی، از دیدگاه راپاپورت، در ایجاد منظر ف

های زمانی طوالنی بسیاری از مردم در طول دوره

-یها به انتخاب مکنند و از میان گزینهگیری میتصمیم

این همان چیزی است . (Rapoport,1993) پردازند

 نامد. این روشمی« طراحی انتخابی مدل»که راپاپورت 

 است طراحی سازیمفهوم برای مفیدترین شیوه

31) a, p.(Rapoport, 2008  اهداف هدف تعریف با

های موجود در برای انتخاب از میان گزینه و معیارهایی

راپاپورت  .(Rapoport, 1983, p. 250) طراحی

به کارگیری معیارهای انتخاب تابع قواعد معتقد است 

-گر وجود طرحی ثابت از قواعد نشاناست و استفاده

 ,Rapoport) باشدهای مشترک میها یا مدلواره

2006b, p. 192) . به اعتقاد راپاپورت، شهرساز و مردم

لزوما  دارای تصور مشابهی از کیفیت محیطی نیستند و 

ها، سبک زندگی و شواهدی وجود دارد که ارزش

ترجیحات معماران با غالب کاربران فرق دارد. همچنین، 

ها و )با ارزشهای مختلف زیادی از کاربران گروه

وجود دارند و در نتیجه، تنوع نیز  ترجیحات افراد( 

ها الزم است طراحی شود وسیعی از انواع مختلف محیط

(Talebi; 2004.؛09 ، ص Rapoport, 1987, p. 

های فرهنگی هایی که تفاوتیکی دیگر از زمینه(. 13

های انسان دهی زمان و ریتم فعالیتمؤثر است، سازمان

 هافعالیت است: تعداد وقایع در هر واحد زمانی و توزیع

در طول زمان )روز و شب، طول هفته و آخر هفته و 

های فرهنگی و مشکالت ناشی از غیره(. تفاوت

 تر ازهای فرهنگی غالبا  به لحاظ زمانی جدیکشمکش

 .Rapoport, 1982, pp)  باشندسطح فضایی می

 معیار که است نیاز وضوح الزم بهلذا . (162-164

 صورتی شده به گرفته در نظر هایگزینه بین از انتخاب

 های در نظرگزینه شود زیرا هم مطالعه فرهنگیبین

-نظر بین از شده استفاده معیارهای هم و شده گرفته

 . (Rapoport, 2008a, p.31) فرهنگی متفاوتند

یابی به تناسب بین راپاپورت در راستای دست

شده اصول کلی را به شرح سبک زندگی و محیط ساخته

های گروه شناسایی ویژگی -0نهاد کرده است: زیر پیش

)سبک زندگی، قواعد رفتاری، ترجیحات محیطی، 

های فضا و بندیهای شناختی، طبقهوارهتصاویر، طرح

های احساسی مختلف؛ شناسایی حالت -1زمان و غیره(؛ 

های اصولی ایجاد درک معنای محیطی و روش -3
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فعالیت  هایدرک ماهیت سیستم -4هویت اجتماعی؛ 

ها در فضا و زمان، و ها، توزیع آنو جوانب پنهان آن

بررسی روابط و  -5ها با محدوده؛ چگونگی ارتباط آن

ها با سازماندهی محیط، های اجتماعی و ارتباط آنشبکه

 .Rapoport, 1980, p) هامیزان تعامالت و زمینه

32). 

 چند طول در مدل کند اینراپاپورت تأکید می

مطالعات علوم اعصاب  برخی یافته و توسط توسعه سال

 مطالعه مغز گیریشناختی که درباره چگونگی تصمیم

د مورگیری )و حل مسئله( و مطالعات تصمیمکنند می

 .Rapoport, 2008a, p) حمایت قرار گرفته است

31; Rapoport, 2010, pp. 23-25) . این مدل در

کنونی نیز ای ایجاد منظر فرهنگی و طراحی حرفه

وی اشاره . (Rapoport, 2008c, p. 52) کاربرد دارد

پذیرش دیدگاه من در مورد طراحی دو کند که می

-تواند برای تصمیمکه طراحی مینتیجه دارد: اول این

ای ها بر مبنسازی و به کارگیری قواعد برای حذف گزینه

که، بار دیگر علوم شناختی آموزش داده شود. دوم این

شود که مطالعات ( پیشنهاد می0691سال )پس از 

توانند با می 0های طراحیمحیط و تحقیقات روش-رفتار

 ,Rapoport, 2005; Rapoport) هم تلفیق گردند

2010, p. 25). 

 مدل ارتباط غیرکالمی:  -3-3
کند که مردم پیش از این که میراپاپورت احساس 

محیط را در مدت زمان مشخصی تحلیل و ارزیابی 

نسبت به آن به صورت جهانی و احساسی  نمایند،

ها بر اساس دهند و این پاسخواکنش نشان می

 ها برای افراد دارندمعنایی است که محیط
(Taylor, 1983, p. 95) . ،به گفته راپاپورت

ت ی فعالیترین( جنبهترین )پنهانمعنی، انتزاعی

و در معماری  (Rapoport, 2005, p. 48) است

ای وجود دارد که از طریق های نهفتهشهرها، پیام

                                                           
0 Design Method (DM) 

-مقیاس، مصالح، سازماندهی محیطی و... بیان می

رو، از این. (Rapoport, 2008a, p. 27) گردد

معنی است  سازماندهی سازماندهی محیط مصنوع،

(Banhashemi ; از نظر راپاپورت، معنی . (2018 

ه کیک مکان بیشتر به کاربران مربوط است و این

ان که به مککنند تا اینفضا استفاده میچگونه از 

های عناصر مرتبط با آن مربوط باشد لذا و مؤلفه

معنی را بر توان گفت که دیدگاه راپاپورت می
در نظر  مبنای کاربر و به عنوان یک موضوع پویا

تواند در طول گیرد. از این رو، معنی محیط میمی

 کند رهایش تغییی تغییرات مؤلفهزمان و به وسیله
(Kamrani & Behzadfar, 2016, pp. 

84&88). 

گوید اطالعات در محیط کُدهایی راپاپورت می

دارند و الزم است کُدزدایی شوند. سپس افراد باید 

بتوانند به وضوح کُدها را بفهمند و اگر کُدها درک 

تواند با محیط تعامل برقرار نماید. از دید نشوند، فرد نمی

برای درک معنا وجود دارد:  ایوی، سه روش پایه

ی نمادهایی که یک استفاده از الگوهای زبانی؛ مطالعه

رویکرد سنتی هستند؛ و استفاده از الگوهای رویکرد 

شناسی شناسی، اخالق و روانغیرکالمی که از انسان

 را راپاپورت برای مدل ارتباط غیرکالمیگیرد. نشأت می

های محیطی و که کدام یک از نشانهپرداختن به این

کنند تا رفتارهای اجتماعی، ماهیت زمینه را مشخص می

نماید. مزایای استفاده مناسب حاصل شوند، معرفی می

از این مدل خاص این است که در این مدل به لحاظ 

مفهومی درک سیستمی از توضیح رفتارها آسان است. 

کند اطالعاتی این رویکرد به پژوهشگران کمک می

آوری نمایند ها در ارتباط با محیط جمعنی انسادرباره

هایی متناسب و منجر به افزایش آگاهی طراحان از طرح

با ادراکات جمعی ساکنان گردد. این رویکرد برای سایر 

در  گویدراپاپورت میها نیز قابلیت تعمیم دارد. فرهنگ

رسد. نظر میمورد رفتار غیرکالمی نیز زمینه مهم به
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به عنوان راهنماهایی برای رفتار های محیطی نشانه

فرهنگ به کنند و فردی در بستر اجتماعی عمل می

که چه رفتارهایی به کند عنوان عادت رفتاری کمک می

 ,Rapaport; 2013, pp.85&96; Taylor) کار بریم

1983, pp. 96-97.) 

 نظریه توصیفی -3-4

راپاپورت از جمله اقلیتی است که عالقمند به 

. محیط بودند -تأسیس یک رشته علمی از روابط رفتار

درک جهان )و نه تغییر آن( از این افراد عالقمند به 
 ای با هدف درک این حوزه خاصطریق پژوهش پایه

که الزاما  عالقمند به خود بودند. این گروه بدون این

شند، معتقد بودند که با 0طراحی و کاربرد تحقیق

تر از آن بدون محیط بدون دانش و مهم-مطالعات رفتار
 ,Rapoport, 2008b) یابندنظریه توصیفی ارتقا نمی

p. 277) . اعالم کرد  0661البته راپاپورت در سال

کند یک تئوری را توسعه دهد بلکه سعی دارد تالش نمی

 (p. 101 ,1992 ,.…)اصول راهنما را ترویج دهد 
 هکلی پس از وارد شدن انتقاداتی به وی مبنی بر اینو

تجزیه و های نظری مطرح شده توسط او، چارچوب
 ,Hsia, 1988) شوندتحلیل ایدئولوژی را شامل نمی

p. 308) ،ی یک نظریه وی در نهایت  به سمت ارائه

، رویکری علمی 1111علمی تغییر جهت داد و در سال 

کند و اعالم نمود پیشنهاد می 1محیط -برای روابط رفتار

محیط باید به عنوان علم روابط  –که مطالعات رفتار 

)یا بنیادی(  3محیط و به عنوان علمی محض –رفتار 

 دیده شود که با پژوهش کاربردی متمایز است
(Rapoport, 2000b, p. 107). 

ر گچهار دلیل عمده که بیانی راپاپورت، به عقیده

به روشن  -0هستند عبارتند از: اهمیت و مزیت نظریه 

ها چه که دادهچنین اینها و همکردن روابط بین داده

                                                           
0 Research application 
1 Environment-Behavior Relations (EBR) 

منجر به  -1نماید؛ معنا و منظوری دارند کمک می

ها بر سیل عظیم داده -3گردد؛ ها میسازی دادهفشرده

 دهدها را کاهش میپیچیدگی -4کند؛ غلبه می
(Rapoport, 2010, pp. 7-8) . نمود که اشاره وی

محیط دارای ضعف مفهومی )فقدان  -مطالعات رفتار

ی فلسفی، تعاریف روشن، توافق بر سر اصطالحات پایه

های مفهومی ی چارچوبو مفاهیم، تعمیم، و توسعه

)چه رسد به نظریه(( و ضعف در دسترسی کافی به 

اطالعات است. لذا در راستای حل این مشکالت، قدم 

ی کامل از کارهای انجام شده دهاول ایجاد یک پایگاه دا

-که چنین پایگاه دادهی کشورها است. برای ایندر همه

ای مفید باشد، الزم است قابل اعتماد باشد که شامل 

 گرددسازی و ایجاد پیوندها میارزیابی، هماهنگ
(Rapoport, 2008b, p. 279) .جاست که این

-ستها دی نظریه بتوسعهآید. ی نظریه به کار میتوسعه

 های جدید و قدیمیبخشی به نتایج پژوهشبندی و نظم

دهد، کیفیت ها ساختار میشود. سپس به آنآغاز می

 نماید. ها را نیز ترکیب میکند و آنها را ارزیابی میآن

های زیادی را نقش مهم نظریه این است که داده

شوند هایی که به راحتی به خاطر سپرده میدر قالب

ی توصیفی به ما در درک نماید. نظریهمی بندیرده

رساند. این نظریه هنجاری نیست ولی جهان یاری می

کند الگوها، روابط و اشکال تعامل بین محیط تالش می

ها را درک کند و طور ساز و کارهای آنو رفتار و همین

-Rapoport, 2000a, pp. 145) توضیح دهد

تر از یعمحیط بستری وس-علم روابط رفتار. (146

ای تئوری ی فرانظریهی توصیفی دارد. انگارهنظریه

محیط مستقیما  از تعریف یک -توصیفی مطالعات رفتار

 که: اینگردد و آن اینشناختی آغاز میانگاشت معرفت

-علم تنها راه قابل اعتماد برای کسب دانش را فراهم می

ی فی توصیاز زمانی که نظریهنماید. به عقیده راپاپورت، 

3 pure 
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تواند شکل می 0تئوریدر دسترس است، پشتیبانی بین

 تری از یکپارچگی را فراهم نمایدحتی قوی
(Rapoport, 2008c, p. 52). 

که یافتن الگوها یک گام گوید با اینراپاپورت می

ط برای بسی توصیفی است، اساسی در فرآیند نظریه

و  محیط-ی توصیفی در مطالعات رفتاریک نظریه

آن ضروری است که این  تعمیم، ای الگوهاجستجو بر

-ی متنوعی از مدارک و شواهد میامر نیازمند گستره

ی خود به گسترش که این مجموعه نیز به نوبه باشد

ی مدارک از چهار طریق نیاز دارد: در بر گرفتن مجموعه

)نه  ها، کل محیطی فرهنگها، همهمحیطانواع ی همه

 ,Rapoport) کامل تاریخ ی، و دامنهها(فقط ساختمان

1990, pp. 11-19; Rapoport, 2006b, p. 181) .

ای هسیستم»کند و این امر به قابلیت تعمیم کمک می

 .Rapoport, 2000a, p) نمایدرا ایجاد می« 1مدل

146).  

ی از دید راپاپورت، برای عملی کردن مطالعه

ها از طریق آن 3یمفاهیم گسترده و انتزاعی، تجزیه

ی ظهور و ی نحوهها و مطالعهجداسازی متغیرها، مؤلفه

شان )تجزیه و تحلیل(، های ارتباطیها و راهپیدایش آن

 ها روشی کاربردی و مناسب استو در نهایت ترکیب آن

(Rapoport, 2006a, p. 160) . از نظر وی، یکی از

مفاهیمی که نیاز است عملیاتی گردد فرهنگ است؛ 

تر، تعداد های کوچکبه بخش بندی فرهنگتقسیم

محیط را به  -ها به غیر از مطالعات رفتارزیادی از حوزه

ی وسیعی از سازد و استفاده از گسترههم متصل می

 سازدهای محبوب را ممکن میوقایع از جمله رسانه
(Rapoport, 2000a, p. 160).  راپاپورت، میاز دید-

 فرهنگی، تغییر درک الگوهای و مطالعه تنها در توان نه

هسته/  تمایز تر، ازکلی صورتی به فرهنگ درک در بلکه

 که کرد. بدین مفهوم که فرهنگی استفاده پیرامون

                                                           
0 intertheory 
1 Model systems 

-می داده اجزاء و عبارات تجزیه شده آن توضیح توسط

 آرام یا عدم تغییر( دارد کم و هسته )با تغییر یک شود،

مشتاقانه(؛  حتی پیرامون )تغییر سریع، راحت و و یک

زمینه،  بر مبنای هر مورد خاص، در که طوری به

مختلفی  عناصر آن نظایر و بستر نوع و گروه مقیاس،

 .(Rapoport, 2008a, p. 18-24) یابنداهمیت می

راپاپورت معتقد است دو مسئله اصلی که فرهنگ 

 و گستردگی بیش از حدها روبروست عبارتند از: با آن

سازی توضیح و شفاف. لذا نیاز به انتزاع مفرط آن

این . (Heidari et al., 2014, p. 64) بیشتری است

-دو مسیر متفاوت هستند ولی مکمل یکدیگرند و برهم

های متعددی دارند. بنابراین، الزم است هر دو کنش

 0زمان مورد توجه قرار گیرند )تصاویر مسیر به طور هم

 (.1و 

 

 

 

 
 

 

 

 

ی فرهنگ در پاسخ به مشکل : تجزیه1تصویر 

 (Rapoport, 2005, p. 93) انتزاعی بودن بیش از حد
 

 

 

 

 

 

 

3 Dismantling  

 خویشاوندی -
 ساختار خانواده -
 هانقش -
های شبکه-

 اجتماعی
 موقعیت -
 هویت -
 نهادها -
 و غیره -

تجلی حال اجتماعی قابل 

 ترتر و بالقوهی واقعیمشاهده

 انتزاعی بودن فزاینده

 فرهنگ
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ی فرهنگ در پاسخ به : تجزیه2تصویر 

 (Rapoport, 2005, p. 95) گستردگی و عمومیت زیاد
 

-های فعالیت به عنوان ملموسچنین، سیستمهم

ترین متغیرهای فرهنگ معرفی ترین و قابل مشاهده

گردد، مشاهده می 3طور که در تصویر اند. همانشده

ها بر محیط ساخته های فعالیتبرای درک اثر سیستم

توان آن را به چهار مؤلفه تقسیم نمود: خود شده، می

ی ارتباط آن با سایر انجام فعالیت، نحوه فعالیت، نحوه

ا، ههایی از فعالیتدهی به سیستمها جهت شکلفعالیت

      .(Rapoport, 2003, p. 3) و معنای فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فعالیت: تجزیه3تصویر 

(Rapoport, 2005, p. 41) 
 

ی فرهنگ را در راپاپورت تالش کرد این تجزیه
                                                           

0 Handicap principle 

( خالصه نماید. در حقیقت، این 4یک نمودار )تصویر 

تر نیز توسط وی مطرح شده بود، نمودار که پیش

اختالطی از یکی از موضوعات اصلی است که در دیدگاه 

 دباشتر کردن فرهنگ میراپاپورت در راستای کاربردی
(Heidari et al., 2014, p. 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: اجزای فرهنگ و ارتباط آن با 4تصویر 

 محیط
(Rapoport, 2000, p. 149) 

  اصل»راپاپورت به : 0اصل دشواری -3-5

کند. بحث این اصل این است که اشاره می« دشواری 

در میان حیواناتی که از نظر آمادگی جسمانی و بقا 
های جنسی کارکرد مهمی دارند قدرتمند هستند، جلوه

ها که آن)نمایش تناسب اندام برای نشان دادن این
( از این بحث 1119راپاپورت ). استطاعت آن را دارند(

 فرهنگ
های دیدگاه

 جهانی
 ارزشها

 هاآلایده
 تصاویر

 هاوارهرحط
 معانی
 غیره

 هنجارها
 استانداردها

 قواعد
 انتظارات

 غیره

سبک 
 زندگی

 هایسیستم
 فعالیت

 گستردگی و عمومیت بیش از حد

 ترهای خاصتجلی

 هنجارها
 استانداردها

 قوانین
 انتظارات

.... 

 هاآلایده
 تصویرهای ذهنی

 های ذهنیوارهطرح
 معانی

 

 گستردگی و عمومیت فزاینده

 تردر عین حال نمودهای اختصاصیو  

 

 محیط ساخته شده به عنوان:
سازماندهی فضا، زمان،  -

 معنا و ارتباطات
 هاای از قرارگاهمنظومه -
 منظر فرهنگی -
ساخته شده از عناصر  -

و  ثابتکالبدی ثابت، نیمه
 غیرثابت

های نظام
 فعالیت

 

سبک 
 زندگی

 

 بینیجهان هاارزش

ی اجتماعی پیچیده
نمودها

تر و احتماالً عینی
رت

 

 

تجربه
ی شدن فزاینده

ی مفاهیم
 

 

 خویشاوندی-
ساختار -

 خانواده
های نقش-

 اجتماعی
ی شبکه-

 اجتماعی
 هویت -
 نهادها -

.... 

 فرهنگ

 آشکار/ قابل استفاده

 انتزاعی )پنهان(

می
ش 

زای
 اف

وع
تن

د.
یاب

 

 خود فعالیت

 چگونگی انجام فعالیت

چگونگی همراه شدن 

ا هفعالیت با سایر فعالیت

 در سیستم

 معنی فعالیت

های مؤلفه
 فعالیت



 

 پرتوی، صداقت رستمی. سیر تکوینی اندیشه امس راپاپورت در حوزه فرهنگ و مطالعات رفتار-محیط 

محیط استفاده  -ی مطالعات رفتاری نظریهدر توسعه

کرد؛ زیرا وی معتقد است این بحث به تجزیه و 

رساند. جداسازی اصول عام و خاص فرهنگ یاری می

 شدهساخته هایمحیط برای کاربردش در اصل دشواری

 شکلی توانند به عنوانمی هامحیط که کندمی پیشنهاد

-محیط چرا که دهدشوند و توضیح می« تبلیغات»از 

. شوندمی ایجاد بسیار هایتالش و هزینه با خاصی های

 نقش به غالبا   راپاپورت اصل دشواری، درباره بحث در

 طبیعت کند که اینکرده است و بیان می اشاره معنا

 مناسب رفتار به منجر که فرهنگی بسترهاست مشخصا 

 گوید. راپاپورت میسازدمی ممکن را همکاری و شودمی

 معنی های مورد بررسی از سوی من،ی نمونههمه در

واضح است ولی معانی  اصل دشواری نظر از عمومی
-. وی برای مثال به بزرگتر هستندخاص بسیار پیچیده

ای با ارتفاع کند که منارهترین مسجد چچن اشاره می

مسجدی از  چنین تنهاگوید متر دارد. راپاپورت می 91
. یا کندمی صحبت قدرت کند بلکه ازایمان صحبت نمی

 های زیاد برای رقابت در ساختوی به صرف هزینه

 ای،شیشه هایخراشآسمان جهان، برج بلندترین

 Quoted in) نمایدآن اشاره می نظایر و هابزرگراه

Rapoport, 2008a, pp. 26-30) . 

 گیری و پیشنهادنتیجه -4

راپاپورت معماری است که بر سر نیاز به آموس 

ی دانشی قابل الگوی منظمی از معماری برای توسعه

نماید. در این راستا، فراخوانی برای سنجش بحث می

که حرفه و  از پارادایم هنریحرکتی قابل توجه 

به سوی پارادایمی بر تحصیالتش بر پایه آن هستند 
کند. راپاپورت خود را اعالم می مبنای علم و پژوهش

پژوهش هرگز »گوید داند و میمی« ضد معماری»کامال  

که معماران از هر نظر کامال  استفاده نخواهد شد مگر آن

ی کامال  متفاوت تغییر کننند و معماری به یک حرفه

م دانگرها را هم مقصر میتبدیل شود. البته من پژوهش

                                                           
0 Emile Durkheim 

 «ایمجام ندادهچون ما اخیرا  کار زیادی در تحقیق ان
(…., 1992, p. 94). 

از سوی دیگر، راپاپورت به عنوان یک پژوهشگر 

-مطالعات شهری با تأکید بر نقش فرهنگ شناخته می

شود. در این عرصه، با توجه به تأکید راپاپورت بر توجه 

ها و رفتارهای فرهنگی الگو شده و به اشتراک به نشانه

کتاب شکل  گذاشته شده توسط مردم )به ویژه در

ل امیمسکن و فرهنگ( که ناشی از تأثیرپذیری وی از 

بود، برخی اذعان داشتند که  1استراوس لویو  0دورکیم

توان ساختارگرا دانست ولی  با مطالعه کارهای او را می

توان به رد این ادعا پرداخت. راپاپورت از راپاپورت می

ا  فگراست که از رویکرد صرپردازان فرهنگجمله نظریه

های علمی حرکت هنری فاصله گرفته و به ست پارادایم

البته در این زمینه نقدی بر راپاپورت وارد نموده است. 

 به کرده کیدأت فرهنگ بر حد از بیشکه شده و آن این

فرهنگ  شودکه در کارهای وی احساس می ایگونه

شود. نمی بحث است و در مورد بقیه متغیرها  متغیر تنها

را  فقط نقش»گوید راپاپورت در پاسخ به این انتقاد می

به فرهنگ دادن به همان میزان بعید است که این 

تواند نادیده دیدگاه وجود داشته باشد که فرهنگ می

اهمیت فرهنگ باید بین این دو حالت گرفته شود. 

طبیعتا  افکار و خط مشی البته «. افراطی قرار گیرد

-مختلف متأثر از برخی پژوهش هایراپاپورت در زمینه

تالش شده که به  0باشد. در جدول گران دیگر می

 تأثیرپذیری راپاپورت از افراد مختلف اشاراتی گردد.  

: نحوه تأثیرپذیری راپاپورت از 1جدول 

 پردازان مختلفنظریه
-نظریه

پرداز/

 سال

زمینه 

 اثرگذاری

 توضیحات نحوه اثرگذاری

1 Levi Strauss 
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لویس 

هنری 

/0مورگان

0990 

معماری 

بومی 

 مردمی

 شیوه مورگان: 
ی انواع بررسی همه

 های همسان؛نظم
توجه به گرایشات 

 شناسانه؛گونه
ارجاع به ترسیمات در 

 ها.نوشتهدست

-راپاپورت از شیوه

ی مورگان بهره 

 گرفت.

پاول 

/1فرانکل

0604 

ترکیب تاریخ معماری  نویسیتاریخ
نگاه راپاپورت به  و تاریخ فرهنگی

نیز از دید تاریخ 
 فرهنگی بود.

لوی 

استراوس

/0693 

تحلیل 

 فعالیت

فعالیت به چهار تجزیه 
مؤلفه: مطبوعیت، 
-روش انجام، فعالیت

های وابسته، و معنای 
 فعالیت

- 

ساندرا 

3/0کوهن

695 

تنها ارجاع به موضوع  عینیت علم

مهم عینیت علم 

توسط کوهن صورت 

 گرفته است.

- 

ادوارد 

4/06هال

99 

 هایویژگی

 فضا

فضا ترکیبی است از 
-عناصر ثابت، نیمه

 ثابت، و غیرثابت

راپاپورت در این 
زمینه با هال 

 موافق است.

استفان 

 5کار

/0699 

محیط 
 ذهنی

شهر ِخرد »تعریف 
 «9)ذهن(

راپاپورت معتقد 
است محیط 
ذهنی بر رفتار 

گذارد. تأثیر می
این محیط به 
محیطی در بیرون 

باشد و مربوط می
ن، شکل آبا. تغییر 

محیط عینی 
-تغییر شکل می

 یابد.

یوآخیم 

/9هولویل

0699 

محیط در سر ما »
 «نیست

لوئیس 

9مامفورد

/0691 

فرهنگ و 

 کالبد

رابطه علّی بین 
فرهنگ و شکل 
فیزیکی مسکن وجود 

 دارد.
بررسی شهر 

 در فرآیند تاریخی

- 

                                                           
0 Lewis Henry Morgan 
1 Paul Frankl 

3 Sandra Cohen 
4 Edward Hall 

5 Stephan Carr 

امیل 

دورکیم/

0694 

نقش 
معماری 

بومی در 
 جامعه

معماری فقط محصول 
نمایشی بر مبنای 
اشکال اجتماعی 
نیست بلکه مدلی 
برای بازتولید این 
اشکال اجتماعی نیز 

 هست.

- 

سوزان 

6/0کِنت

694 

-باستان

 شناسی

فرهنگی تحلیل بین
استفاده از فضای 

 بومی؛ 
نقش چندوجهی و 
حیاتی فرهنگ در 

دهی به محیط شکل
 ساخته شده؛

اهمیت برقراری 
 هایارتباط بین رشته

 مختلف.

راپاپورت مطالعات 

محیط را  -رفتار

-برای باستان

شناسی نیز به کار 

 گرفت.

(Hall, 1966; Buchi, 2013; Jamieson, 2006; 

Rapoport, 2006a; Jabareen, 2005; Rapoport, 

2000b; Rapoport, 1980; Mumford, 1970; 

Memmott, 2013; Fani ,et al;2018) 
 

ی آثار راپاپورت، که با مطالعهبندی نهایی اینجمع

-توان کارهای او را در پنج دوره دستهبه طور کلی می

 بندی نمود:

 های انواع محیطهمه: نگاه کردن به دوره اول

شکل مسکن و »آغاز کار راپاپورت در این دوره با کتاب 

-گوید ما نمیبود که در آن می 0696در سال « فرهنگ

دهند نگاه کنیم چه معماران انجام میتوانیم فقط به آن

بلکه باید به همه چیز )برای مثال طراحی بومی عام، 

های خودرو( نگاه کنیم. بعدها راپاپورت این سکونتگاه

محیط نیز وارد -اعتقاد خود را در پژوهش مطالعات رفتار

 کرد.

  ی محیطهمه: نگاه کردن به دوره دوم

که ها بلطرح لزوم نگاه به کل محیط و نه فقط ساختمان

نامند و به چه که جغرافیدانان منظر فرهنگی میآن به

سازی شده است. به عنوان سیستمی از بسترها مفهوم

9 City of mind 
9 Joachim Wohlwill 
9 Lewis Mumford 
6 Susan Kent 



 

 پرتوی، صداقت رستمی. سیر تکوینی اندیشه امس راپاپورت در حوزه فرهنگ و مطالعات رفتار-محیط 

ها و شده شامل دشتعبارت دیگر، محیط ساخته

ها و مساکن حومه ی راهها و نوارهای حاشیهجنگل

معنی محیط ساخته »شهرها و مردم و همه چیز. کتاب 

 ین شده است.راپاپورت در این دوره تدو« شده

 های محیطدر نگاه به همه دیدگاه جهانی: دوره سوم

که دیدگاه جهانی را تطبیق گوید در حالیراپاپورت می

ها نگاه کنیم. از این رو، انجام ی محیطدهیم به همهمی

فرهنگی ضرورت یافت و راپاپورت های بینپژوهش

-های زیادی را به کارکردن بر روی مسائل بینسال

در این دوره،  های ویی پژوهشفرهنگی گذراند. نتیجه

-می «مطالعات بین فرهنگی و شکل شهر»تألیف کتاب 

 باشد.

 و مدارک ی شواهدهمه: توجه به دوره چهارم

. کنیملزوم توجه به تاریخ در مدارکی که استفاده می

راپاپورت نسبت به سایرین رویکردی بسیار متفاوت برای 

ای جدید برای نگاه به تاریخ و شیوه تاریخ به کار گرفت

محیط کاربردی -پیشنهاد کرد که برای پژوهش رفتار

ی مدارک از گذشته تا است. وی معتقد است باید همه

پیشینه  تاریخ و»به امروز را مورد نظر قرار داد. کتاب 

 او محصول این دوره است.« در طراحی محیطی

 نظریه علمیی یک : توسعهدوره پنجم

ی انواع مدارک ورت در این دوره به تحلیل همهراپاپ

ی یک نظریه را آغاز کند. وی پردازد تا بتواند توسعهمی

 یی توصیفی است، یک نظریهبه دنبال یک نظریه

های قبل جا در دورهچه که تا به اینعلمی. بنابراین، آن

های مقدماتی برای این ای از گامانجام داده را مجموعه

در « نظریه در طراحی محیطی»د. دو کتاب داندوره می

در سال « فرهنگ، معماری، و طراحی»و  0669سال 

 محصول این دوره هستند. 1113
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