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Creativity has been a constant concern for artists and
architects throughout history. Many definitions of
creativity have been proposed, and many buildings
throughout history have been known to be creative or
uncreative. In this regard, the main point is to judge
and evaluate creativity. Because creativity and architecture are never evaluated in isolation from their
context and society. Architecture as a cultural product, is generated by thought. It is the carrier of
thought and the manifestation of thought in the form
of a bedrock for human life. Knowing that the goal of
any type of architecture is ultimately human life, any
innovation in architecture, succeeds in a society only
by considering the audience and the culture of the
people. Thus the meanings, patterns, lifestyles and
the culture of the people are essential in this sense,
because without such things it would be impossible to
understand any new and innovative solutions. In this
article, while reviewing the various definitions and
concepts that have been presented about culture and
creativity of architecture, the analysis of how culture
influences the understanding of creativity in architecture is discussed. Architectural creativity involves the
presentation of a form, space, or environment that is
both innovative and appropriate. Usefulness of the
architectural space depends on its response to human
requirements. The response to human requirements
in the architectural space, which is a cultural issue, is
made through environmental affordances. The affordances of something, are part of its properties
which make it usable for a particular creature or human. Environmental affordances cannot meet human
needs and be useful, unless they are understandable
to human. In other words, of the countless affordances available in the environment, human uses

the “perceived affordances” by himself to meet his
needs from the environment. These abilities correspond to the mental meanings of human. Therefore,
the more meanings of the environmental affordances
and the mental meaningJans of the users are
compatible, that environment can meet more needs
of the user and be more useful. On the other hand,
the less simi- lar the architectural form is to the
previous architec- tural works, the more innovative
the architectural work will be. In fact,
architectural creativity can be considered to meet
human needs from the architec- tural environment in
a new way. According to the re- search findings,
culture provides the E'tebariat for architectural
action and creates the ground for pro- ducing
architectural work. If an architectural work has
affordances that match the meanings of users and
meet their needs from architecture in a new way, that
architecture creates new E'tebariat and is perceived
as a creative work. On the other hand, architecture
that is creatively perceived by people also affects
their culture. This process continues in a rotating
manner and forms the mechanism of the effect of culture on architecture. In this way, E'tebariat both affect the architectural action and, in the next stage, the
creative work of architecture, and are influenced by
them and hereby make themselves new and updated.
E'tebariat also change the culture according to the
conditions and characteristics of each era and social
actions. In fact, culture, action and E'tebariat interact
and exchange with each other in a rotating process. In
this sense, culture is not a fixed and stagnant concept
and is constantly changing and evolving.
Keywords: Creativity, Culture, Meaning, Affordance,
E'tebariat.
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درک خالقیت اثر معماری
تبیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر

با نظریۀ اعتباریات

3
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 .1دانشجوی دکتری معماری اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .3استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز .ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1311/4/11 :تاریخ پذیرش مقاله)1311/11/22 :

چکیده
خالقیت از دغدغههای همیشگی هنرمندان و معماران در دورههای مختلف تاارخ واهده ا.اتع تعاارخف زخاادی از
خالقیت ارائه شده و وناهای زخادی در طهل تارخ خالقانه خا فاقد خالقیت شناخته شدهاندع در اخن میان ،نکتا مما
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درک و فم خالقیت ا.ت ،زخرا خالقیت و معماری ،هرگز مجرد از زمینه و جامع خهد ارزخاوی نمیشهندع معماری
وه عنهان خک محصهل فرهنگی زاخیدۀ اندخشه ،حامل اندخشه و تجلی اندخشه در قالب وستری وارای زنادگی انساانی
ا.تع هر اوتکاری در معماری ،وا در نظر گرفتن مخاطب و فرهنگ مردم ا.ت که در خک جامعه تهفیق پیدا میکناد،
وار نشستن پیدا میکندع در اخن نهشتار وه تحلیل چگهنگی تأثیر فرهنگ ور درک خالقیت اثر معماری پرداختاه شاده
ا.تع خالقیت معماری شامل ارائ فرم ،فضا خا محیطی ا.ت که در عین نهآوری مفید و منا.ب واشد و مفید واهدن
فضای معماری وه قاولیت پا.خگهخی آن در وراور نیازهاای انساان وساتگی داردع طباق خافتاههاای تحقیاق ،فرهناگ،
اعتبارخات الزم جمت کنش معماری را فراه میکند و زمینه را جمت تهلید اثار معمااری اخجااد مایکنادع اگار اثار
معماری دارای قاولیتهاخی واشد که وا معانی کاروران منطبق واشند و نیازهای آنها از معماری را وه شیههای نه مرتفع
.ازد ،آن معماری .بب وهوجهد آمدن اعتبارخات جدخد شده و وه عنهان اثری خالقانه درک میشهدع از .اهی دخگار
معماری ای که از .هی مردم خالقانه درک می شهد نیز ور فرهنگ آنها اثر میگذاردع اخن فراخند وهصهرت چرخشای
ادامه میخاود و .ازوکار تأثیر فرهنگ ور معماری را تشکیل میدهدع
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خالقیت معماری نیز در .اخ تهجه وه فرهنگ و عهاملی چهن معانی ،الگهها و .بکهای زندگی امکان مهفقیت و وه
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خالقیت ،فرهنگ ،معنا ،قاولیت ،اعتبارخاتع

مقدمه

نهآوری ،همهاره وه عنهان خکی ارزشهای ا.ا.ی وشر مطار

فنهن و هنرها ،محسهب میشهدع معماری خاال  ،عاالوه وار

وهدهاندع مساخل و مهضهعات جدخدی که در هر عصاری و واا

وُعد تازگی و نه وهدن ،واخد در خدمت زندگی ماردم واشادع از

تهجه وه شراخط معاصر اخجاد میشهند ،خها.تههاا و نیازهاای

اخن رو معماری خالقانه واخد از .هی مردم درک شاهد ،ماهرد

جدخد وهوجاهد مایآورناد و نیازمناد راهحالهاای جدخاد و

ا.تفاده قرار وگیرد و ورای آنها مفید واقع شهدع چه وسا اثاری

متنا.ب هستندع وهاخان ترتیاب تمادن انساانی و زنادگی وی

وه زع معمار ونا خالقانه واشد ولی از .اهی ماردم و جامعا

ودون نیروی خالقه و آفرخنشگری امکاننااپاذخر ا.اتع زخارا

هدف ،آن اثر خالقانه ارزخاوی نشهد خا مهرد ا.تفادهای نداشاته

هرگهنه تغییر ،تحهل و پیشرفتی ،نیازمند خالقیت ا.تع

واشدع وناوراخن ،در قضاوت خالقیت ،اثر وه تنماخی و وهصهرت

در اخن میان نکت حائز اهمیت ،چگهنگی درک و ارزخاوی

مجرد نمیتهاند مهرد ورر.ی قرار وگیرد ،ولکه مردم و جامعا

خالقیاات ا.ااتع خالقیتاای کااه نیااروی محرک ا زناادگانی و

هدف آن اثر نیز اهمیت دارندع اخن تعامل ا.اتفادهکننادگان واا

پیشرفت وشر شناخته میشهد و ورخاهرداری از آن ،واه منزلا

محصهل خال ا.ت که خالقانه وهدن آن را تعیین میکندع

معیار ثاوت درک نمیشهدع مردم واا تهجاه واه عاهاملی چاهن

مردم نسبت وه محایط زنادگیشاان واا معاانیای کاه محایط

معانی ،الگهها ،پیشزمینهها و ععع ورخای ناهآوریهاا را وارای

پیرامهن وراخشان دارند واکنش نشان میدهندع ونااوراخن قبال از

ا.تفادۀ خهد مفید میوینند و ورخی دخگار را در جمات مناافع

اخنکه محیط را تحلیال و ارزخااوی کنناد ،نسابت واه محایط و

خهد فاقد کارورد میپندارنادع وسایاری از آثااری کاه در خاک

کیفیت آن وهطهر کلی واکنش نشان میدهندع واه هماین دلیال

جامعه خالقانه ارزخاوی میشهند در جامعاهای دخگار خالقاناه

مردم ،نهاحی خاصی از شمر و خا شکل خاصی از معمااری را

درک نمیگردندع از اخنروی فرهنگ وه عنهان خکی از عهامال

وه دالخل معناخی دو.ت دارند )Rapoport 2005ع ذهن انسان

تأثیرگذار در درک خالقیت ،غیرقاول انکاار ا.اتع واا وجاهد

ا.ا.اً وه دنبال اخجاد معنی در جماان از طرخاق اخجااد تمااخز،

رشدی که در .الهای اخیر در زمین تحقیقات تاأثیر فرهناگ

د.تهوندی ،انگارهها و شکلها ا.تع عناصر کالبادی ناه تنماا

ور خالقیت پدخد آمده ا.ت ،مطالعاات اخان حاهزه ،هناهز در

د.تهوندیهای قاول مشاهده فرهنگی وهوجهد میآورند ،ولکاه

مراحل اوتداخی قرار داردع در .الهای اخیر دانشمندان شارو

دارای معنی نیز هستندع ونااوراخن مایتاهان آنهاا را از جمات

وه ورر.ی اخن اندخشه کاردهاناد کاه خالقیات افاراد واهطاهر

تطاوق وا انگارههای ذهنی مردم ،رمزگذاری کردع از اخن حیاث

نزدخکی مرتبط وا محیط فرهنگی ا.ت که فارد در آن زنادگی

خالقیت و نه شدن ،ودون در نظر گرفتن وُعد معناا و فرهناگ

مایکناد

Chiu and Kwan 2010; De Dreu 2010; Wang

در جهامع ،احتمال مهفقیت واالخی نخهاهد داشتع

ذهنی مشترک وین افراد خک گاروه و اجتماا  ،واه شاناخت و

فکر ،ارزش ها ،رفتارها و معانی مشاترکی وجاهد دارد کاه در

انگیزشهای فردی شکل میدهد و در نتیجه در روخکرد افراد

ارزخاوی و درک خالقیت مؤثر میافتدع واه عباارت دخگار اخان

وه خالقیت مؤثر ا.ت )Morris and Leung 2010ع

معاانی مهجااهد در میااان مااردم ا.اات کااه در درک خالقیاات

درک خالقیت در مهاردی که اثر خالقانه وهطهر مساتقی
وا زندگی ماردم راوطاه دارد ،اهمیات ویشاتری پیادا مایکنادع
111

│

اهمیت دارد ،نه معانی طراحان و .ازندگان محصاهلع از اخان
رو تأثیر عامل فرهنگ ور درک اثر خالقانه ،اماری مشاخو و

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان 11

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.107

)2011ع فرهنگ وه عناهان مجمهعاهای از معاانی و الگههاای

وناوراخن در دل هر جامعه و گروهی ،شیهۀ زنادگی ،طارز
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ارزشمندی و کیفیت محیط ا.ت ،ته.ط هم مردم دنیا وا خک

در اخنجا وحث معنی ورای کاارور اهمیات پیادا مایکنادع
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در طهل تارخ و در جهامع مختلف ،صفاتی چهن خالقیات و

معماری وه عنهان وستر زندگی مردم ،خکای از کااروردیتارخن

تبیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خالقیت اثر معماری با نظریۀ اعتباریات

و خالقیت آن داردع ونااوراخن شاناخت چگاهنگی اخان تاأثیر،

طبیعی ا.تع
معماااری وسااتر زناادگی و فعالیاات مااردم ا.اات و هاار

عاملی وسایار مما و کااروردی در اخجااد خاک اثار معمااری

خالقیتی در معماری هنگامی ارزش پیدا مایکناد کاه ته.اط

خالقانه ا.تع ونااوراخن .ائهال تحقیاق وادخن شاکل مطار

مردم درک شهدع کاروران معمااری هار فضاا را واا تهجاه واه

میشهد:

معانی ،ارزشها و الگههای خهدشان درک و تفسیر مایکننادع

.ااازوکار تاأثیر فرهنااگ واار درک و فما خالقیاات اثاار

در اخن پژوهش وه منظهر خاافتن .اازوکاری وارای چگاهنگی

و اخن وخش از عل  ،ودون واوستگی واه ذهان خاا ارادۀ انساان

تأثیر فرهنگ ور درک خالقیت اثار معمااری ،فلسافه و روش

وجهد دارد و وُعد «متعدی» که اخان وخاش از فراخناد ،کساب

رئالیس عالمه طباطباائی و نظرخاه اعتبارخاات وی واه عناهان

معرفاات همااان فراخناادهای ذهناای ،تخیلاای ،ماادل.ااازی،

روخکرد نظری محهری پژوهش ،در نظار گرفتاه شاده ا.اتع

نظرخه.ازی و پارداخ هاخی ا.ات کاه کنشاگران اجتمااعی از

مراد از اعتبار در نظرخه اعتبارخاات ،اماهری هساتند کاه عقال

آنها ورای شناخت جمان اجتماعی ا.تفاده میکنندع اخان وعاد

عملاای ،واارای رفااع نیازمناادی انسااان در معیشاات اجتماااعی

کااامالً جنبااه اجتماااعی دارد و محصااهل شااراخط فرهنگاای،

می.ازد )Moosavi and Hassani 2016ع در نظر اخشاان اگار

اجتماعی و اقتصادی ا.ات کاه فارد در آن زنادگی مایکناد

وهازای مفاهی مهجهد در ذهن ،وجهدی در خاارج واشاد ،آن

)Bhaskar 2005ع وناوراخن ،معماری را نیز مایتاهان دارای دو

مفمهم را حقیقی و در غیار اخان صاهرت اعتبااری ماینامناد

وُعد دانستع وُعد مادی که کالبد و وخش فیزخکای معمااری را

)Tabatabaei 1992ع عالمه وا تقسی ادراکاات واه دو قلمارو

تشکیل میدهد و مستقل از ذهن مخاطب وجاهد دارد و وُعاد

حقیقی و اعتبااری ،قلمارو حقااخق را اماهر طبیعای و قلمارو

غیرمادی که در وردارنادۀ معاانی و وخاش روحاانی معمااری

اعتبارخات را امهر انسانی و آفرخدههای ثاانهی انساان ،کاه واا

ا.ت و واوسته وه عهامل مختلفی از جمله فرهنگ مخاطب آن

آنها زندگی میکند و از طرخق آنها نیازهای خهد را وارآورده

معماری وه نظر میر.دع

می.ازد ،قلمداد میکندع وه تعبیری قلمارو اعتبارخاات ،هماان

وه طهرکلی می تهان اعتبارخات را هستیهاخی دانسات کاه

قلمرو فرهنگ خهاهد وهد که انسان وا آفرخادن و وساط آن واه

وجهد واقعی ندارند ولی ورحسب نیازهاای مختلاف افاراد و

کمال میر.د )Mosleh 2013ع

جهامع وشاری واا ا.اتفاده از واقعیاات و مهجاهدات حقیقای

وه روش رئالیس عالمه طباطباائی ا.ات ،واه عناهان روخکارد

وجهد اعتباری آنها آثار حقیقی مترتب میشاهد؛ ونااوراخن واه

مکمل تحقیق ا.تفاده شده ا.تع وی از خک.ه ،وجاهد خاک

عقیدۀ عالمه طباطباخی هستی و واقعیت ور دو قس ا.ات-1 :

جمان خارج و مستقل از ذهن و آگاهی کنشگران اجتمااعی را

هستیهای عینای و محساهج جماان خاارج -2هساتیهاای

مفروض میگیرد و از .هی دخگر میپذخرد که شناخت ماا از

نمااادخن و اعتباااری )Tabatabaei 1992ع حقاااخق ،مفاااهیمی

جمان اجتمااعی. ،اازهای از دخادگاه و جماانوینای خهدماان

هسااتند کااه در خااارج مصاادا واقعاای دارنااد و اعتبارخااات

ا.تع در اخن روخکرد وه جای قهانین و رواواط علای واخاد در

مفاهیمی که در خارج مصدا واقعی ندارناد اماا عقال وارای

جمان اجتماعی وه دنبال فم مکانیس های فراواقعی واشی کاه

آنها مصدا اعتبار میکندع وهطهرکلی میتهان گفت ماا خاک

خهد را در تهالی و تکرارهای درون روخدادها نشان مایدهناد

امر حقیقی دارخ  ،و خک اثر حقیقی و اعتبار وین اخن دو ،قارار

)Bhaskar 2008ع فراخند کسب معرفت اجتماعی در رئالیسا

داردع ورای اخنکه حقیقتی اثر حقیقی خهد را ور روی انساانهاا

انتقادی شامل دو وُعد ا.ت؛ وعد «الزم» که شامل جمانی ا.ت

وگذارد وهوا.طهای وه نام اعتبارخات نیاز داردع
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در اخن را.تا ،از رئالیس انتقادی روی وسکار که نزدخاک

وهصهرت ذهنی .اخته و وه تعبیر دخگر اعتبار میشاهند و وار

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

 .1رویکرد نظری پژوهش

که خارج و مستقل از ذهن و ارادۀ انسان اجتماعی وجهد دارد

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.4.2

از اخن حیث فرهنگ ،تأثیر مستقیمی در فراخناد درک معمااری

معماری چگهنه ا.ت؟

عالوه ور ارتباط نزدخک وا مفمهم فرهناگ ،اعتبارخاات وار

وااینتیجااه خهاهااد وااهدع معماااری در هاار نااه شاادنی ،واخااد

هم کنشهای انسان اع از کنش معماری تأثیر مایگاذارد و

قاولیتهاخی که ارائه میکند و نحهۀ ا.تفاده مخاطب از آنها را

در عین حال از آنها تأثیر میپذخردع از .هی دخگر .اازگاری

در نظر داشته واشد ،وگرنه حاصل کار اثری ویثمر خهاهد وهدع

اعتبارخات و جمان عینی انسان ،ور ارزخاوی و درک او از محیط

واخد اخن نکته را نیز در نظر داشت که در مقاام ورر.ای و

خهخش تأثیر حیاتی داردع از اخنروی در هر گهناه تحلیلای از

قضاوت ،تنما فرد خال

تهلیدکنناده اثار) نیسات کاه اثار و

درک خالقیت معماری ،واخد اعتبارخاات را واه عناهان عااملی

«خالقانه وهدن» آن را ارزخاوی میکند ،در اخن راوطه نمایتاهان

کلیدی در نظر داشتع

نقش هنجارها ارزشهای فرهنگی خا حرفهای) را در ارزخااوی

مقهل دخگری که در اخان پاژوهش ماهرد ا.اتفاده قارار

خالقانه وهدن اثر نادخده گرفاتع چیکزنات میماالی در راوطا

چیز ا.ت که آن را وارای انساان خاا مهجاهدی خاال قاوال

تعرخف میکنند )Weisberg 2006ع همانگهنه که در نماهدار

ا.تفاده می.ازد )Gibson 1977ع وعضی از خها.تهها ته.اط

 1وه تصهخر کشیده شده ا.ت ،فرد ،اطالعاتی کاه واه وا.اطه

خک شیء خاا محایط ،از دخگار خها.اتههاا راحاتتار تاأمین

فرهنگ فراه شاده ا.ات را مایگیارد و آن را تغییار شاکل

میشهندع وعضی از فعالیتها در خک پیکارهونادی وخاژهای از

میدهد و چنانچه اخن تغییر از .هی حهزۀ مارتبط واا رشاته،

محیط .اخته شده ،نیازهای وعضی از مردم را تأمین و نیازهای

وا ارزش شناخته شهد ،در حهزۀ مرتبط جذب مایشاهد و واه

وعضاای دخگاار را ت اأمین نماایکنناادع قاولیااتهااای محیطاای،

اخن ترتیب نقط آغاز جدخدی را ورای نسال وعادی اشاخال

انتخابهای رفتاری افراد را وسته وه وخژگیهای محیط محدود

فراه میکندع طبق اخن نمهدار عمل هر .ه نظام وارای وقاه

میکنند خا گسترش میدهندع مردم محیطهای طبیعی و مصنه

خالقیت ضرورت داردع در هر حهزهای ورخی شاخصهها کاه

را ورای وهد.ت آوردن قاولیاتهاای ماهرد نظار خاهد تغییار

وا وخژگیهای عمهمی فیزخکی و روانی انسان ارتباط میخاوناد،

ماایدهنااد )Lang 2009ع وناااوراخن هاار گهنااه وحداای از درک

مهرد تهافق اکدر متخصصان در حاهزههاای مروهطاه واه نظار

خالقیت اثر معماری ،وادون تهجاه واه قاولیاتهاای محیطای

میر.د و وه عنهان «شروط الزم» ورای خهب وهدن اثر خالقه

فرهنگ

نظام اجتماعی

دامنه مرتبط

حوزه مرتبط با
تثبیت تغییرات

رشته

انتقال اطالعات
ایجاد تغییر

ساختاریافته

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

هرچیزی ،چه مادی و چه غیرمادی ،وخشی از داشاتههاای آن

پیه.تگی وا ه  ،وقه خک اخاده ،شایء خاا عمال خالقاناه را

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.4.2

گرفته شده ا.ت ،مفمهم قاولیت محیطای ا.اتع قاولیاتهاای

فرهنگ و خالقیت ،ارتباط .ه نظام را معرفی مایکناد کاه در

فرد

و تجارب شخصی

تصویر  :1ارتباط سه نظام در وقوع عمل خالقانه ()Weisberg 2006
)Fig. 1: The relationship of three systems in the occurrence of creative action (Weisberg 2006
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ویژگیهای ژنتیکی

تبیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خالقیت اثر معماری با نظریۀ اعتباریات

قاول طر ا.تع در زمین معماری مسااخلی چاهن عملکارد و

معماری انتقال می دهندع پژوهش ور مبناای ا.اتدالل منطقای،

ارتباط فضاها ،تنظی شراخط محیطی ،تنا.ب وا انساان و ععع در

پژوهشی کلنگر ا.تع محقق وا تهّ.ل وه .اختارهای لفظی و

اخن حهزه قرار میگیرندع در اخن میان ،فرهنگ «شروط کاافی»

کالمی ،تفسیر خهد را از مهضه عرضه میکناد و در اخان راه

را وه شروط الزم فه ورای «خهب» وهدن اثر خال میافزاخاد

تالش میکند وا انسجام منطقی و عقالنی ،زمینه را ورای اقناا

و البته قضااوت در ماهرد آن از ماهرد قبال ،دشاهارتر ا.ات

مخاطبان فراه آوردع از اخن رو چنین پژوهشی را میتهان واه

)Nari Qomi 2015ع

اختصار کلنگر و کالمای و تفسایری و اقنااعی معرفای کارد

تحقیقات انجام شده در اخن زمینه ،ویشتر وه دنباال اثباات

)Mirjani 2010ع

.ازوکار و چگهنگی اخان تاأثیر ،کمتار تحقیقای انجاام شاده

کتاوخانااهای و ا.اانادی ا.ااتع در پااژوهش حاضاار ،پااا از

ا.تع همچنین دروارۀ اخنکه وا وجهد روخکردهای مختلاف واه

شناخت مفاهی و مؤلفههای خالقیات معمااری و فرهناگ و

مفمهم فرهنگ ،چاه تفااوتهااخی در نگااه و درک خالقیات

ورقراری ارتباط منطقی میان اخن مؤلفهها ،وه .اخت گزارههای

وهوجهد می آخد ،مطالعات کافی صهرت نگرفته ا.اتع حاهزۀ

منطقی و تبیین راوطاه میاان آنهاا واه منظاهر ارائا مادلی از

خالقیاات معماااری و فرهنااگ ،وخااش دخگااری ا.اات کااه

چگهنگی تأثیر فرهنگ ور خالقیت اثر معماری ،مبادرت شاده

کا.تیهای زخاادی در آن واه چشا مایخاهردع در پاژوهش

ا.تع

حاضر ،وا در نظر داشتن مهارد فه  ،وه دنبال چگاهنگی تاأثیر

 .3خالقیت و معماری

فرهنگ ور درک خالقیت اثر معماری هستی ع

واژۀ خالقیت ورگرفته از  )creationاز رخشه التاین )crearte
اخن پژوهش تحلیلی تهصیفی وا روخکرد کیفای کاه هادف آن

)Qarabaghi 2006ع در فرهنگ دهخدا ،خالقیت متارادف واا

تبیین .ازوکار تأثیر فرهنگ ور درک و ارزخااوی خالقیات اثار

آفرخنشگری ،اوتکار و اودا و از فعل خلاق کاردن واه معناای

معماری ا.ت ،از راهبرد پژوهش ا.تدالل منطقی ومره میوردع

آفرخدن و وه وجهد آوردن اقتباج شده ا.تع واژۀ خاال نیاز

در اخن روش ،نظمی منطقی در مطالاب پراکنادۀ قبلای اخجااد

در فرهنگهای دهخدا و معاین واه معناای آفرخنناده و مباد

میشهد و مقصهد اصلی آن صهرتوندی .امانههاای منطقای

آورده شده ا.تع الزم وه ذکر ا.ت که آفرخننده و آفرخدگار از

ذهنی ا.ت که اگر نظاممند شهند ،ارتباط عهامل ناشاناخته خاا

نامهای خداوند هستند و فعل خلق کردن نیز وه معنای .اختن

نامنا.ب قبلی را آشکار می.ازندع اخن .امانهها چگهنگی فم

خا وه وجهد آوردن چیز جدخد خا نمهن اولیه ا.تع در اخن معناا،

جمانی را که در آن زندگی میکنی میسر می.اازندع ا.اتدالل

خالقیت پدخدآوردن چیزی از عدم ا.تع اخن ناه خالقیات،

منطقی وه عنهان خک راهبرد پژوهشی ،قادر وه تادوخن ادویاات

مخصهل واری تعالی ا.ت؛ خالقیت و آفرخنشگری از عادم

Groat and

ورای انسان قاول تصهر نیست ،ولکه خالقیات در معنااخی کاه

)Wang 2013ع اصلیترخن جاخگاه روش ا.اتدالل منطقای در

ورای انسان وه کار میرود ،اشاره وه اخجاد ترکیبی از هساتهاا

روش شنا.ی پژوهش معماری ،آنجاا ا.ات کاه معمااری در

و چیزهای مهجهد داردع

نظری گستردهای در خک .امان مفماهمی ا.ات

تعامل وا حهزههاخی چهن فلسافه و علاهم انساانی واا مفااهی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.4.2

 .2روش پژوهش

وه معنی .اختن خا تهلید کردن خا عملی آگاهانه و هدفمند ا.ت

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

وجهد راوط واین فرهناگ و خالقیات واهدهاناد ،اماا درواارۀ

شیهۀ جمع آوری اطالعات در اخن روش ور پاخ مطالعات

ورای ورر.ی دقیقتر ،خالقیت را در .ه حاهزه مایتاهان

روش ا.تدالل منطقی و هدف آن د.تخاوی وه .امان منطقی

ور وخژگی های شخصیتی افراد خاال  ،در قیااج واا افاراد واا

تدوخن نظرخاتی ا.ات کاه مفااهی را از حاهزهای نظاری واه

ا.تعداد کمتر  -2 )Feist 1998از نقطه نظر محصهل خاال ،
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نظری و ذهنی پیهند میخاودع مبناای تحقاق اخان پاژوهشهاا

مهرد ورر.ی قرار داد -1 :از نقطه نظر فرد خاال  ،واا تمرکاز

وا پر.ش از اخنکه چرا و چگهناه خاک اثار ،خالقاناه شاناخته

گهنهای که غیر معمهل ،نادر و اصیل واشند و مفیاد و منا.اب

میشهد  -3 )Simonton and Ting 2010از نقطه نظر فراخند،

وه گهنهای که محصهل و اخدۀ جدخد ،وا مسئل مهجهد .ازگار

وا ورر.ی پرو.های که منجر وه تهلید خاا جلاهگیری از تهلیاد

واشد ،تنا.ب داشته واشد و معنیدار واشد )Amabile 1996ع

خک اخده و اثر خال میشهد )Mok and Morris 2010ع

.اایمهنتهن و تینااگ واهخااهوی اخاان تعرخااف را خالصااه

در اخن پژوهش ،وا تمرکز ور حهزۀ محصاهل خاال  ،واه

کردهاند« :نه وهدن * مفید وهدن = خالقیت»

Simonton and

تأثیر فرهنگ ور درک و ارزخاوی اثر خالقان معمااری پرداختاه

)Ting 2010ع اخان تااوع ضاروی نشاان مایدهاد وارای وقاه

میشهدع

خالقیت ه نه وهدن و ها مفیاد واهدن ماهرد نیااز هساتندع

خالقیت ارائه شده ا.ت ،عنصار اصالی وارای اخنکاه چیازی

نیست ،نمیتهاند خال واشد ،ولکه صرفاً عجیاب و غرخاب و

خالقانه خهانده شهد ،آن ا.ت که «نو» واشد؛ خالقیت تهاناخی

نامانهج ا.تع همینطهر اخدهای که وهشدت مفید ا.ات ولای

Betz

واادخع نیساات ،خااال نماایتهانااد واشااد ،ولکااه تکااراری و

 ،)2009خالقیت ارائ کیفیتهای تاازهای ازمفااهی و معاانی

خستهکننده و راکد ا.تع اخن روخکرد ور مطالع تاأثیر عهامال

ا.ت  ،)Ghiselin 1985خالقیات ،شاکل دادن تجرواههاا در

مختلف از جمله فرهنگ) ور خالقیت ،واهصاهرت رَوِشامند

.ازمانوندیهای تازه ا.ت )Samad Aghaei 2006ع

تأکید میکندع

تهلید روش ،راه حل ،و.یله خا خک فارم جدخاد ا.ات

عنصر دومی که وعاد از ناه واهدن در تعاارخف خالقیات

وا تعرخف خالقیت وه عنهان محصاهلی ناه و مفیاد و واا

مهرد تهجه قرار گرفته ا.ت« ،مفید و مناسب بوون » ا.اتع

درنظر گرفتن اثر معماری وه عنهان محصهل خاال  ،فرهناگ

صرف نه وهدن خک اخده خا محصهل. ،بب خالقاناه واهدن آن

در .ه حالت ور اثر خالقانه معماری میتهاند تأثیرگذار واشد:

نمیشهدع عمل خالقانه در عین اخنکاه ترکیبای جدخاد ا.ات،
واخد گرهی وگشااخد و مفیاد واهفاخاده واقاع شاهد :خالقیات،
آفرخنش آمیزه ای ودخع ورای حل تناقضات ،درقالب خاک اخاده
خالقیت وه هر نه فراخند فکری گفته میشهد که مسئله را واه
طرخاق مفیاد حال کناد )Amir Hosseini 2005ع ا.اتین نیاز

فرهنگ خالع
 )2ارزخاوی میزان مفید و منا.اب واهدن اثار معمااری در
خک فرهنگ خالع
 )3وزن هر خک از عهامل نه وهدن و مفید وهدن در تعیین
خالقیت اثر معماری در خک فرهنگ خالع

خالقیت را فراخندی میداناد کاه منجار واه تهلیاد محصاهلی

حالت اول ،وه نه وهدن اثر از منظر افراد واا خاک فرهناگ

جدخد می شهد که ته.ط گروه وزرگی از ماردم در مقطعای از

مشخو می پردازدع محصهلی که در خک فرهنگ وسیار تازه و

Stein

جدخد وه شمار میرود ،ممکان ا.ات واا واکانش دخگاری در

تارخ  ،مفید و راضایکنناده تشاخیو داده مایشاهد

داده شد ،از تعارخفی که در میان غالب محققان مختلف در اخن

گهنهها ،نمادها و .بکهای معماری میتهان ناام وارد کاه در

زمینه مهرد قبهل واقع شده عبارت ا.ات از «تهلیاد اخادههاای

خک فرهنگ و منطقه رواج دارناد و وارای ماردم آن فرهناگ

Mahmoodi and

عادی و پیش پا افتاده تلقی میشاهند ،ولای هماان فارمهاای

)Zakeri 2011ع وناااوراخن ماایتااهان گفاات وااا وجااهد تفاااوت

معماری در فرهنگ منطقهای دخگر وی.اوقه و جدخد وه شامار

روخکرد در حهزههای مختلف ،همه در خک تعرخاف مشاترک

میروندع

جدخد و در عین حال مقتضای و منا.اب»

از خالقیت اتفا نظر دارند :وینش هاا ،اخادههاا ،راهحالهاا و

حالت دوم ،وه فاخده و تنا.ب اخده خا محصهل خاال واا

محصهالتی که ه جدخد هستند و ه مفیدع جدخاد و ناه واه

نیاز و مسئل مهجهد ورای افراد خک فرهناگ خاال متمرکاز
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)1953ع وا در نظر گرفتن دو عنصر اصلی خالقیت که تهضای

فرهنگی متفاوت رووهرو شهدع ورای مدال از وسایاری فارمهاا،

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.4.2

ا.ت که خارج از محادودۀ جاهاب مهجاهد قارار مایگیاردع

 )1ارزخاوی میزان نه وهدن و تازگی اثار معمااری در خاک

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

در اکداار قرخااب وااه اتفااا  ،تعااارخف و تعاااویری کااه از

وناوراخن اخدهای که وهشدت جدخد ا.ت ولی مفیاد و منا.اب

تبیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خالقیت اثر معماری با نظریۀ اعتباریات

مسئله میتهان ورشمردع شکستهای معماری مادرن در قارن

مصادف می دانند ،تاخلر فرهنگ را عباارت از مجماه علاهم،

ویست وخشی از آنها را تشاکیل مایدهناد :انمادام مجمهعاه

دانشها ،هنرها ،افکار و عقاخد ،اخالقیات و مقررات و قهانین،

آپارتمانهای مسکهنی پروتاخگه در شمر .نتلهخیا آمرخکا

آداب و ر.هم و .اخر آمهختهها و عاداتی میدانست که انسان

ته.ط دخنامیت که جنکاز آن را زماان مارع معمااری مادرن

وه عنهان خک عضه جامعه کسب میکناد )Tylor 1871ع اخان

اعالم میکند و شکسات اخادههاای لهکهروهزخاه وارای شامر

تعرخف تا مدتها محل ارجا محققان وهد اما وا گذر زماان و

آزمانی خهد در شاندخگار هند ،همه مدالهاخی از عدم تنا.اب

وا تحقیقات وعدی ،تعارخف فرهناگ دچاار تحاهل شادهانادع

اخدههای جدخد معماراناه واا فرهناگ و خها.اتههاای واقعای

آخرخن تلقی های راخج از فرهنگ ،تهجاه واه معاانی مشاترک

کاروران آن فضاها هستندع

میان گروهها و ملتها دارد ،اما تفاوت آن وا .اخر تعرخفها ور

حالت .هم ،وه میزان تأثیرگذاری هر خاک از عهامال ناه

نقط تأکید آن ا.ت و «وا عطف تهجه وه وُعد نمادخن فرهنگ،

وهدن و مفید وهدن در قضاوت خالقانه وهدن اثار مایپاردازد،

وه جای تمرکز وار چیساتی فرهناگ ،واه کااری کاه فرهناگ

اخنکه مردم وا خک فرهنگ مشاخو ،در درک خالقیات کادام

میکند ،میپردازد» )Buckak 2007ع ور ا.ااج اخان تعرخاف،

عامل را مم تر وه حساب مایآورنادع وارای مداال ماهرخا و

«فرهنگ مجمهعهای از کنشهاخی ا.ت که واه وا.اط آنهاا

لئهنگ در تحقیقاتشان اشاره میکنند فرهنگ چینی مفید واهدن

معانی ،در قالب خک گروه ،تهلید و مبادله مایشاهند»

Smith

را ویش از نه وهدن ارج مینمد ،در حالی که فرهنگهای غروی

)2012ع در ورر.ی تحهّل فرهنگ از خک مفمهم کلی که شامل

Morris and

هم ا د.ااتاوردهای مااادی و معنااهی وشاار در طااهل اعصااار

وه نه وهدن ویش از مفید وهدن ارزش مایدهناد

آ.یا از اشکال و اقالمی ا.تقبال میکنند که .اده و انتزاعای و

محدود وه حهزۀ اندخشههاا ،معاانی و نمادهاا مایشاهد ،اخان

نماخانگر انطبا و ه نهاخی واشد؛ در حاالی کاه امرخکااخیهاا

ورداشت دوم ،حهزۀ فرهنگی را از حهزۀ مادخات متمااخز و آن

محصهالتی را ترجی میدهند که نماخانگر وداعت و خگاانگی

را وااه عنااهان مجمهعااهای از معاانی ،نشااانههااا و گفتمااانهااا

واشد )Kim and Markus 1999ع

تهصیف میکندع اخن تغییر ورداشت ،در جای خهد امکان نگااه
تخصصیتر و دقیقتر وه فرهنگ را وه عنهان خک کلیت مجازا

 .4فرهنگ و خالقیت معماری

از .اخر حهزههای اجتماعی. ،یا.ی و اقتصادی پدخد میآورد

ورای ارزخاوی چگهنگی تاأثیر فرهناگ وار درک خالقیات اثار

و میتهاند در ورر.یهای جامعهشناختی مفیدتر واشدع

معماری ،ارائ تعرخف از مفمهم فرهنگ ،گامی مما وکلیادی

وا تهجه وه وحاثهاای انجاام شاده ،در نگااهی جاامع،
فرهنگ را میتهان اخن گهنه تعرخف کرد« :مجمهعه الگههاای

خهاهد وهدع
عالمه جعفری در واب تعرخف فرهنگ مایگهخاد« :های

ذهنی و معناخی مشترک میان افراد متعلق وه خک گروه ،طبقه خا

مشخو دروارۀ فرهنگ نکردهاندع اخن .کهت نه از آن جمات

میشهد ،اما پاا از اخجااد ،از محادودۀ اخان کانشهاا فراتار

ا.ت که صاحبنظران ورای شناخت ماهیت فرهنگ ،اهمیات

میرود و ور شاکلگیاری اخان کانشهاا تاأثیر مایگاذارد و

قائل نبهده اناد ولکاه عمادت ًا ناشای از تناه شادخد عناصار و

کنشگران وا ا.اتفاده از آنهاا واه تجرواه ،تهصایف ،تفسایر و

پدخده های فرهنگی ا.ت که پیدا کردن جاامع مشاترک ثاوات

ارزخاوی هستی و زندگی اجتماعی خهد و دخگران میپردازنادع

میان آن دشهار ا.ت» )Jafari 2000ع

اخن مجمهعه الگههای ذهنای و معنااخی مشاترک ،هماهاره در

وسیاری از محققان کارورد دقیق مفمهم فرهنگ را واه دور

جرخان کنشهای کنشگران وازتهلید و وازتفسیر مایشاهد و از
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خک از دائرهالمعارفها و کتابهاای لغات تعرخاف خاال و

جامعه ا.ت که از طرخق کانشهاای اجتمااعی افاراد .ااخته

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.4.2

)Leung 2010ع طبق تحقیقات کی و ماارکهج ،ماردم شار

میشهد ،وه مفمهمی وا و.عت ک تر و البتاه تخصصایتار کاه

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

ا.تع مدالهای پرشماری در زمیناههاای مختلاف وارای اخان

از رخش لغهی آن ،وا تعرخف ادوارد تاخلر مردمشناج انگلیسی

رهگااذر همااین کاانشهااا در طااهل زمااان تغییاار ماایخاوااد»

وه کنششان میدهند ،مفمهم میخاواد

)Ejtahednejad Kashani and Parviz Ejlali 2014ع

)2002ع

Edgar and Sedgwick

رهیافت .اختارگراخی و کنشگراخی وهده ا.تع در اخن تمااخز

در نظرخههای خهد ها زماان واه عاملیات و .ااختار ،نظا و

مجادلهآمیز میاان .ااختار و عاملیات ،ورخای جامعاهشنا.اان

تغییر ،اخستاخی و پهخااخی و رواواط پیچیاده و متاداخل آنهاا

متأخر نیز وا اتخاذ روخکردی تلفیقی ،در ویانی پیچیدهتار ،اخان

تهجه کنندع در اخن دخدگاه ،فرهنگ ،نه صرفاً .اختاری ویارون

دو را واجد ارتباط متقاول دانستهاندع از آنجاخی که گاراخش واه

از افراد ا.ت که تأثیر خک.هخه و تعیینکنناده وار کانش آناان

هر خک از روخکردهاای ذکار شاده ،در تبیاین فرهناگ نقاش

داشااته واشااد و نااه صاارفاً وااه عنصااری در درون تعااامالت و

پررنگی خهاهناد داشات ،در نتیجاه وار چاارچهب مفماهمی

کنشهای متقاول افراد ،قاول تقلیل ا.تع همچنین فرهناگ ناه

پژوهش حاضر که وه دنبال تبیین .اازوکار تاأثیر فرهناگ وار

فقط عامل حفظ ثبات و وضع مهجهد ا.ت و نه تنماا عااملی

درک خالقیت اثر معماری ا.ت ،نیز تأثیرگاذار خهاهاد واهدع

واارای اخجاااد تغییاار در جامعااه محسااهب ماایشااهدع فرهنااگ

وناوراخن ،اوتدا الزم ا.ت اخن روخکردها را مهرد ورر.ای قارار

همچنان که ویارون از کانش وجاهد دارد و واه کانش جمات

دهی و در مهرد نتیج آنها ور مقهل خالقیت تأمّل کنی :

میدهد ،از کنشهای اجتماعی تأثیر نیز میپاذخرد و دگرگاهن

سوواارارا هووا مب ایِن اصاالی هاار پدخاادۀ اجتماااعی را

میشهد؛ همانطهر که میتهاناد عامال ثباات واشاد ،پتانسایل

.اختارهای ذهنی خا عینی حاک ور جامعاه قلماداد مایکنناد

اخجاد تغییر در جامعاه را نیاز دارد

Ejtahednejad Kashani

)Durkheim 2007ع در اخن روخکرد ،راوط فرهنگ وا کنشگر،

)and Parviz Ejlali 2014ع

راوطه ای خک.هخه و مبتنی ور قدرت ویمناز فرهناگ ا.اتع

اندخشه های عالمه طباطباخی ور مبناای اعتبارخاات نیاز در

نیستع در واقع کنشگر قادر نیست فرهنگ را تحت تأثیر قرار

.اختار را تهلید و ه آن را در ضمن افعال اجتمااعی وازتهلیاد

دهد ،چرا که وه صهرت پیشینی هر آنچاه مایاندخشاد و واه

میکنندع عالمه طباطباخی معتقد ا.ت که انسان در مرحل تهلید

عماال در ماایآورد ،ته.ااط فرهنااگ «تعیااین» شااده ا.اات

اعتبارات ،ه اوزار عمل خهد را می.ازد و ها از آن اوازار واه

)Parsons 1951ع ودخن ترتیب فرهنگ. ،اختاری محااط وار

گهنههای مختلفی ا.تفاده میکند و عمال او .ااختارمند ا.ات

کنشگران ا.ت که کنشهای آنان را تعیین میکنادع کنشاگران

)Hasani and Moosavi 2012ع

در انتخاب نه خا جمت کنش خهخش آزاد نیستند ،ولکاه اخان

در ادامه ،وه منظهر تبیین نقش فرهناگ در خالقیات ،واه

.اختارهای فرهنگی ا اجتماعی هساتند کاه نحاهۀ کنشاگری

ورر.اای خالقیاات ،در هاار خااک از .ااه روخکاارد ذکاار شااده،

آنان را تعیین میکنند )Swingewood 1998ع

میپردازخ :

از .هی دخگر کنش ا هوا جامعاه را محصاهل کانش

الف) از نظر .اختارگراها کارکرد نظام فرهنگی ،ادغاام

ورخالف .اختارگراخان ،وجهد خک .اختار فرهنگی اجتماعی

کامل جامعهع وناوراخن کنش اجتماعی افاراد گازخنشهااخی را

محاط ور کنش را از پیش ،مهجهد فارض نمایکننادع از نظار

در ور میگیرند که وار ا.ااج ارزشهاا و هنجارهاای درون

آنان ،جامعه تنما در کنشهای نمادخن اعضای آن وجهد دارد و

نظاام فرهنگای مشاخو مایشاهند )Billington 2001ع از

خارج از کنش نمیتهان چیزی وه نام جامعه تصهر کردع وادخن

اخن رو در فراخند وقه و درک خالقیات نیاز فرهناگ دارای

ترتیب فرهنگ در حک خک .اختار منسج  ،مقدم ور کانش

قدرت ویمناز و تعیینکنندۀ هدف غاخی خهاهد واهد و هار

فرد نیست؛ ولکه در کنش کنشگران و نیز در معناخی که آنهاا

گهنه اثر خا عملی که مغاخر واا .ااختارهای مهجاهد شاناخته
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متقاول افراد و گاروههاای جامعاه مایداننادع کانشگراخاان

و اجتماعی شدن افراد در جامعاه ا.ات ،خعنای خکچاارچگی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.4.2

کنشگر در وراور فرهنگ از قدرت و اختیار چندانی ورخاهردار

اخن د.ته جای میگیردع وه اعتقاد او عاملهای اجتمااعی ،ها

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

تااارخ نظرخااههااای جامعااهشااناختی ،عرصا مباحدا دو

گروه دخگری از متفکران وا رویک نی تلفیقی ،کهشیدهاند

تبیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خالقیت اثر معماری با نظریۀ اعتباریات

شااهد ،والفاصااله طاارد و از نظااام اجتماااعی کنااار گذاشااته

کنشها وهوجهد میآخند تبلهر نیازها و انگیازشهااخی هساتند

میشهدع وناوراخن ،ه در زمین اخجاد و آفرخنش اثر خاال و

که در .ط کل اجتما وجهد دارند و از الخ نشاانهشاناختی

ه در قضاوت و درک آن ،فرهنگ ،نقش کنترلی و نظاارتی

فرهنگ که نه تاوع انگیزه فردی ،ولکه تاوع انگیزههای کل افراد
خک جامعه ا.ات ،تغذخاه مایشاهند

داردع
ب) از نظر کنش گراها ،فرد نیاز از طرخاق فعاالیتش در

Parsi and Farmahini

)Farahani 2016ع

.طحی وراور واا .اط فرهنگای و ناه در .اط کنترلای و
خالقیت وا اخن تعرخف ،دخگر فرهنگ ،محاط ور فارد خاال

کنش اجتماعی ،هم رفتار انسانی ا.ت که انگیزه و راهنماای

نیست و هنرمند میتهاند وا عبهر از عادتوارههای فرهنگای

آن معانیای محسهب میشهد کاه کنشاگر آنهاا را از دنیاای

و وااره زدن هنجارهااای مهجااهد ،و وااا وااهوجااهد آوردن

خارج کشف میکند ،معانیای که تهجمش را جلب میکناد و

تغییراتی هدفمناد کاه از انگیازههاای افاراد جامعاه نشائت

وه آنها پا.ا مایدهادع ونااوراخن ،وخژگای اصالی کانش در

میگیرد ،د.ت واه آفارخنش وزنادع از .اهی دخگار ماردم و

حسا.یت کنشگر وه معانی ،جنبهها و مهجهداتی ا.ت کاه در

کاروران محصهل خال  ،تأثیرگرفته از کنشهاای متقاوال واه

محیط وجهد دارند و آگاهی خافتن وه اخن معانی و واکانش واه

درک و ارزخاوی و ا.تفاده از محصهل خاال مایپردازناد و

پیامهاخی ا.ت که آنها میفر.تند )Rocher 2012ع در ماهرد

مهفقیت محصهل خال در میان مردم وه انطبا اثر خال وا

اشیاء فیزخکی ،کنشگر خا ور روی آنها اثر میگاذارد خاا آنکاه

کنش ها وستگی داردع ودخن ترتیاب کانشگاران ،وای نیااز از

خهدش را وا آنها .ازگار میکنادع در ماهرد اشایاء فرهنگای،

فرهنگ ورای نشان دادن الگههای کانش ،مایتهانناد خاال

کنشگر از آنها ورای اخجاد ارتباط وا کنشاگران دخگار ا.اتفاده

واشند و خالقیت را ارزخاوی کنند )Smith 2012ع

میکند خا ورای جمت دادن وه کانشاش ،واه آنهاا واه عناهان

کنش وجهد دارد و وه کانش جمات مایدهاد ،از کانشهاای

وخژگیهای طبیعی ،ذاتی خا مهقعیتی آدمی و رفتاار و کانش او

اجتماعی تأثیر نیز میپذخرد و دگرگهن میشاهد؛ ونااوراخن اثار

وا.طهای قرار میگیرد که اخن وا.طه اوالً از جانا آگااهی و

خال نیز در فراخند تهلید از فعل و انفعاال متقاوال فرهناگ و

شااناخت ا.اات و ثانیاااً ماهیاات و .اااختار اعتباااری دارد

کنش شکل میگیرد و پا از تهلید ،وه عنهان خک اثر در مقاام

)Tabatabaei 1985؛ وه ویان دخگر تفاوت ا.ا.ی وین جماان

خک کانش مایتهاناد وار فرهناگ ،تأثیرگاذار شاهدع در اخان

عینی طبیعی و جمان آدمی در اخن ا.ات کاه جماان آدمای از

روخکرد ،فرهنگ مفمهمی پهخا محسهب میشهد که در تعامال

.ن امهر اعتباری ا.تع در حالیکه جمان عینی طبیعای فاقاد

وا کنشها و آرام آرام تغییر میپذخرد و ور پدخادههااخی چاهن

مؤلفه خا اعتبار ا.تع زخرا در اعتبار خک مفمهم ور غیر مصادا

خالقیت اثر میگذاردع واخد تهجه داشت تغییراتای کاه وار اثار

واقعیاش تطبیق میشهد )Tabatabaei 1995ع

فرهنگ

خالقیت

کنش

()2

خالقیت

فرهنگ

()3

تصویر  :2رابطۀ فرهنگ ،کنش و خالقیت در نظامهای  )1ساختارگرا )2 ،کنشگرا )3 ،تلفیقی
Fig. 2: The relationship between culture, action and creativity in 1) structuralist 2) activist 3) integrated
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خالقیت

فرهنگ

کنش

کنش
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ج) در روخکرد تلفیقای ،فرهناگ همچناان کاه ویارون از

.رمشق مراجعاه مایکنادع واه اعتقااد عالماه طباطبااخی واین

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

نظارتی ،عامل تغییر فرهنگ وه شمار میرودع در فراخند وقه

چگونگی ایجاد کنش و رابطۀ کنشگر با معماری

کنشها. ،اختهای مادی و نظاامهاای معاانی ،متقااوالً

دورۀ زمانی انجام میدهناد واه ها شابیه ا.ات و الگههاای

خکدخگر را تحکی میوخشند )Sayer 2014ع وه عبارت دخگار

ماناادگار داردع وهردخااه در راوطااه وااا اخجاااد کاانش در .ااطج

.اختهای مادی و نظامهای معانی ه .بب اخجاد کانشهاا

اجتماعی چنین فرمهلی ارائه میکند:

میشهند و ه در مراحل وعدی از کنشها تاأثیر مایپذخرنادع
معماری را نیز میتهان دارای دو وُعد مادی و معنااخی دانسات

کانش = میادان. [+ارماخه)* عاادتواره)]

Bourdieu

)1984ع

دخگر از کنشها تأثیر میپذخرندع محایط معمااری ،انباههی از

پاخدار و قاول انتقال از خالل آمهزش و فراخند اجتماعی شادن

معانی را در اختیار کنشگر قرار میدهاد ،کنشاگر نیاز معاانی

خا از طرخق تقلید و تأثیرپذخری هستند که .اختارهای ویرونای

مهرد تهجه خهد را درخافت میکند و وه آنها پا .مایدهادع

را در افراد درونی میکنند وه صهرتی که افراد واا عمال خاهد

وجهد جنبههای مشاترک ،ویشاتر در معاانی محایط و معاانی

اخن .اختارها را واز تهلید میکنناد )Bourdieu 1984ع میادان

کنشگر منجار واه تعامال و ماراودۀ ویشاتر کنشاگر و محایط

دومین اصال وهردخه ،عبارت ا.ت از زخار فضاای اجتمااعی

میشهدع از .هی دخگار هرچقادر محایط معمااری در تاأمین

که در آن خک عادتوارۀ خال ،حاکمیت داردع وه اخن ترتیب

معانی مهرد نظر کنشگر ضعیف واشد ،ارتباط و تعامال محایط

میدان و عادتواره در خک راوطاهای داخارهای قارار دارنادع از

وا کنشگر کاهش میخاودع

خک .ه خک میدان ،عادتواره را شاکل مایدهاد و از .اهی

ور کنش اجتماعی افراد تأثیر میگذارندع علامه معتقد ا.ت کاه

میدان را واز تهلید میکنندع هر میادانی واا تهزخاع .ارماخههاا،

مناطق مختلاف جغرافیااخی تاأثیرات گهنااگهن و عمیقای وار

قدرت متفاوتی را وه عامالن اجتماعی ارزانی میدارد کاه اخان

طبیعات افاراد مایگذارناد و از اخان راه در کیفیات و کمیات

تفاوت قدرت ،رواوط و .اختار اجتمااعی خاصای را ورقارار

نیازهای افراد ،نقش درخهر تهجمی دارندع همچناین افاراد در

می.ازد که هدفشان تداوم .لطه درون میدان ا.ت

Afshari,

مناطق جغرافیاخی مختلف ،احسا.ات درونای ،افکاار ،اخاال

)Pourdeyhimi and Sedghpoor 2016ع میاادان وااه عنااهان

اجتماعی و ادراکات اعتباری متفاوتی خهاهند داشتع محیط از

عرصهای که ما در آن زندگی میکنی  ،عادتواره را می.اازد،

.هخی ور نیازهای انساان تاأثیر دارد کاه خاهد مهجاب اخجااد

در حالی که ه زمان ،عادتواره ا.اج درک عامالن اجتماعی

اعتبارخات متفاوت خهاهد شد و از .هی دخگر شراخطی وخژه را

از زندگی خهد و میدان ا.ت )Grenfell 2010ع
وه اعتقاد عالمه طباطبااخی تماامی رفتارهاا و کانشهاای

ورای کنش فراه میآورد که متفاوت وا شراخط دخگر محیطهاا
خهاهد وهد )Ibrahimipoor 2014ع

آدمی ور نهعی ضرورت و الزام فرضی اعتباری مبتنی ا.ت که

از نظر وهردخه کنش ،جمعی و .اختاری شاده ا.ات ،از

در تماخل آدمی ورای رفع نیازی از نیازهای طبیعی خا فراطبیعی

اخن رو آنچه عامل خا گروههای اجتماعی در خک جامعه وا خک

او رخشه داردع نکت مم اخن ا.ت که اعتبار الزام فعال ،اماری

نظامهای معانی

کنش معماری

نیازهای انسان

میدان

اثر معماری

عادتواره

اعتباریات کنش

ساختهای مادی

نظام ارزشی انسان

تصویر  :3ایجاد کنش و رابطه آن با اثر معماری
Fig. 3: Creating action and its relationship with the architectural work
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محیط جغرافیاخی و محیط اجتماعی نیز از جمات مختلف

دخگر ،عادتواره وه نهو خهد کنشهاخی را شکل میدهاد کاه

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

که وه .م خهد .بب اخجااد کانش مایشاهند و در .اطحی

در اخن راوطه ،عاادتوارههاا نظاامهااخی از قاولیاتهاای

تبیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خالقیت اثر معماری با نظریۀ اعتباریات

چه در کنشهای فردی و چه در کنشهای اجتماعی) ،و اخن

محدودۀ مشخو جغرافیاخی را در نظر دارخ و اگر واه دنباال

تهجه و شدت و ضعف آن تا حد زخاادی تحات تاأثیر نظاام

.نجش خالقیت خک اثر در راوطه واا فرهناگ اخرانای واشای ،

ارزشی فرد قرار داردع جمان اعتباری آدمی پال ارتبااطی او واا

نهآوری آن معماری در اخران را مهرد ورر.ی قرار میدهی ناه

جمان عینی ا.ت و نا.ازگاری اخن دو وه تباهی آدمای منجار

در تمام دنیاع ممکن ا.ت اثری کاه در فرهناگ اخرانای وارهاا

میشهد )Tabatabaei 1985ع عالمه ،نیز خکی از وخژگایهاای

مشاوه آن دخده شده ا.ت ،در کشهری اروپاخی کامالً جدخاد و

مم کنش را هدفمند وهدن آن میداند و البته ویان میکناد اخان

نهآورانه محسهب شهد و خا ورعکاع وناوراخن تأثیر فرهنگ وار

هدف در انسانها نهعاً تحت تأثیر جاخگاه و مهقعیت اجتمااعی

وخش نهآوری خالقیت معمااری ،واهصاهرت غیرمساتقی  ،و

افراد ا.ت )Ibrahimipoor 2014ع

نشاندهندۀ محدودۀ مهرد ورر.ی آن ا.تع

 .5یافتهها :سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خالقیت اثر

 .2-5فرهنگ و فایدۀ اثر معماری

معماری
خالقیت را وهطاهر جاامع حاصالضارب ناهآوری در فاخاده
تعرخف کردخ  ،وناوراخن ورای تهضی چگهنگی تاأثیر فرهناگ
ور درک خالقیت معماری ،نیااز واه ورر.ای چگاهنگی تاأثیر
فرهنگ ور نهآوری و فاخدۀ اثر معماری دارخ ع

ا.تهری و همکارانش در تعرخف مفید وهدن وه اشیا ،طر ها و
فضاهای مصنهعی اشاره میکنند که تاا ویشاترخن حاد ممکان
ورای مردم از هر گروه .نی و وا هر تهاناخی قاول ا.تفاده واشد
)Story, Mueller and Mace 2011ع اماا معضال ذاتای اخان
تعرخف .بب شده تا چندان مهرد ا.اتقبال قارار نگیاردع اخان
تأکید که فضاها ورای همه قاول ا.اتفاده و در د.اترج واشاد

نهآوری و تازگی خک محصهل ،در قیاج وا .اخر محصاهالت

ا.تفاده از خک فضا ،ورای هر فردی خک حالات ومیناه وجاهد

مهجهد در حهزۀ آن محصهل .نجیده میشهدع اگار محصاهل

داردع تحقیقات دخگر وا روخکردی انسانگراتر ،وار راوطا واین

تهلید شده در خک حهزه ،کالً وی.ااوقه واشاد و مشااومتی واا

محیط و تهاناخیهای افراد تمرکز میکندع طبق اخان تحقیقاات

.اخر محصهالت قبلی نداشته واشد خا در وخشهاخی وی.اوقه

محیطهای مختلف ،رفتار انسان را تحت تأثیر قرار میدهناد و

واشد) آن محصهل نهآورانه و ودخع کامالً نهآورانه خا تا حدی

وهصهرت متقاول آن محیطهاا واا تهانااخیهاای انساان اداره و

نهآورانه) وه شمار میرودع اما در صهرت وجاهد مشااومت واا

ماادخرخت ماایشااهندع وناااوراخن رفتارهااای تطبیااقپااذخر خااا

محصهالت قبلی حهزه ،آن محصاهل فاقاد ناهآوری و صارفاً

غیرتطبیقپذخر وا آنها رخ میدهاد و ممکان ا.ات واا حاا

محصهلی که وه تازگی تهلید شده ا.ت ،واه حسااب مایآخاد

راحتی خا عدم راحتی افراد نتیجه دهند .وا اخن تهضیحات. ،اه

)Ranjan, Siddharth and Chakrabarti 2018ع

عامل مم در راوطه وا مفید وهدن خک اثر و تعامل افاراد واا آن،

.اخت مادی آن اثر میشهدع مشاومت خا عدم مشاومت وا آثاار

فضااا ،فعااالیتی کااه در راوطااه وااا آن فضااا انجااام ماایپااذخرد

معماری پیشین را میتهان جدای از ذهن و آگااهی کنشاگران

)Iwarsson and Ståhl 2003ع وناوراخن مفید وهدن را میتاهان

و وهصاهرت کاامالً واقعای ،ورر.ای کاردع ونااوراخن ناهآوری

اخنگهنه تعرخف کرد :حاصل تعامل وخژگیها و تهانااخیهاای

معماری ارتباط مستقیمی وا مقهل فرهنگ و معانی مشترک در

فرد و محیط و فعالیتی که ته.ط فرد در راوطه وا خاک محایط

جامعه پیدا نمیکندع تأثیر فرهنگ ور وخش ناهآوری معمااری

خال انجام خهاهد پذخرفتع وا اخن تعرخف میتاهان تهضای

صرفاً در مشخو کاردن مارز و محادودۀ .انجش ناهآوری

داد که چرا در مهاقعی افراد وا وجهد اخنکه که واا خاک محایط
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وا اخن تهضی . ،نجش تازگی خک اثر معماری مروهط واه

عبارت هستند از :تهاناخی و صالحیت افراد ،فشاار و تاأثیر آن
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 .1-5فرهنگ و نوآوری اثر معماری

.بب اخجاد مشکل میشهد چرا که در هر مهقعیتی واه منظاهر
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آگاهانه ا.ت و در هر صهرت نیاز وه تهجه فاعل انساانی دارد

ا.تع ورای مدال وقتی از فرهنگ اخرانی صحبت میکنی  ،خاک

آشناخی دارند ،آنرا کمتر قاول ا.تفاده میدانندع

گهناگهن خهاهد شد )Ibrahimipoor 2014ع

انسااان ،رخشااه در انگیاازشهااای او دارد کااه خااهد عاااملی از

و در قیااد قهاعااد ،هنجارهااا ،الگههااای رفتاااری ،ارزشهااای

«نیازهای انسان» ا.ت ،از .هی دخگر تهاناخیهاای انساان نیاز

اجتماعی قرار داردع اوزار و اشیاء و محیطهای ماادی فراوانای

راوط نزدخکی وا مقهل نیازها و انگیزشها پیدا میکنادع وادخن

را که دخگران .اختهاند ،وه کار میوردع اخن اشایاء و اوزارهاا و

ترتیب مفید وهدن را میتهان در تناظر وا نیازهای انسان در نظر

محیطها ،قهاعد و هنجارها و الگههای تفکر و عمل ،مجمهعااً

گرفتع انسان در راوطه وا تهاناخیهاای خاهخش و وارای رفاع

محیط مصنه انسان را می.ازد که وهشدت از فرهناگ متاأثر

نیازهاخش ،د.ت وه فعالیت و تعامل وا محصهل مایزنادع هار

ا.تع وناوراخن پا.خی که محیط و اجتما وه نیازهاای انساان

چه محصهل در رفع نیاز مؤثرتر واشد ،ورای انساان مفیادتر و

میدهد ،پا.خی کامالً فرهنگی ا.تع

منا.بتر خهاهد وهدع از اخن رو عامال ا.ا.ای فاخاده در امار
خال  ،رفع نیاز انسان ا.تع

پا.اا دادن وااه نیازهااا در محاایط معماااری از طرخااق
«قاولیتها» صهرت میپذخردع مفمهم قاولیت ،مفماهمی .ااده و

انسان طیف گهنااگهنی از نیازهاای جسامانی ،روانای،

در عاین حااال پرمعناا و قدرتمنااد ا.ات کااه در نظرخاههااای

اجتماعی ،روحانی و ععع داردع هرچاه معمااری واه نیازهاای

طراحی ،نقش ارزندهای اخفا میکندع در حقیقت ،ور مبنای اخان

ویشتری پا .دهد ،آن معمااری وارای انساان مفیادتر و در

مفمهم ،الگههای گهناگهن محایط .ااخته شاده تاأمینکنناده

نتیجه خالقانهتر ا.تع از اخن حیث ،تعیین مفید واهدن خاک

رفتارها و تجرویات زخباخیشناختی گهناگهن ا.تع خک محایط

معماری در حهزه نظامهای معانی آن جای میگیردع چرا کاه

وه دلیل وخژگیهای کالبدی و قاولیتهاخش آکنده از فرصتها

نحهۀ پا .وه نیازهای انسان ،واوسته وه ذهن و آگااهی فارد

و در همان حال دارای قیادهای خاال ا.اتع هنگاامی اخان

ا.ت و قضاوت آن ودون تهجه وه زمینههای مختلف انساان

قاولیتهای والقهه ،وه فعل میر.ند که در تعامل واا رفتارهاای

غیاارممکن وااه نظاار ماایر.اادع در جهامااع مختلااف واارای

ا.تفادهکنندگان معنا خاوندع
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وا رخشهخاوی اخن تعرخف متهجه میشهخ فعالیت و رفتاار

انسان تمامی عمرش را در میان ه نهعانش وه .ر میورد

پا .گهخی وه اخن نیازها ،راهکارهای مختلفای اتخااذ شاده

عهامل تأثیرگذار در پا .دهای واه نیازهاای انساان در هار

گیبسهن اودا شد ،وه امکانپذخری عملی اطال مایشاهد کاه

اجتما و تمدنی ،عامل فرهنگ ا.تع مالینهفسکی وارآوردن

امکان انجام آن ورای مهجهدات فراه میشهدع گیبسهن معتقد

نیازها را .بب ارائ پا .های فرهنگی میداند و اعتقاد دارد

ا.ت محیط ،خصهصیتهای معناداری دارد و قاولیتهااخی را

که پا .هاای فرهنگای اماهری .ااده ،اتفااقی و وایورناماه

در اختیار مهجهدات مایگاذارد )Gibson 1977ع قاولیاتهاا،

نیستند ،ولکه ورای هر پا ، .وه د.تهای از نمادها نیاز ا.ات

وخژگیهای مرتبط وا شیء و ادراک شخو وهطاهر ها زماان

تا حرکتهای منظ  ،رفتار ،ارزشهاا و اشاکال .اازماندهی

هستند و شاامل خصهصایات محایط و شاخو ادراککنناده

اجتماعی را تعیین کنند )Malinowski 2000ع انسان ورای وقا

میشهندع نظرخه قاولیت ور اخن ادعا ا.ات کاه انساان واهطاهر

و همچنین د.تیاوی وه اهداف ماادی و روحای خاهد ،مطااوق

غرخزی امکانپذخریهای عملکرد فراه شاده ته.اط اشایاء و

اعتبارخات عمل میکند؛ اما از آنجا کاه عقاخاد و اهاداف ،در

محیط اطراف خهد را مشاهده و درک میکند ،در شراخطی کاه

جهامع مختلف تفاوت دارند ،اعتبارخات نیز متفاوت خهاهناد

وه آنها اشاره نشده ا.ت و پردازش ذهنی و ا.تنتاجی نیاز در

وهد .اعتبارخات متفاوت ،شکلگیری فرهنگهای متعادد را واه

مهرد آنها صهرت نمیپذخرد )Gaver 1991ع قاولیتهای هار

دنبال دارند و محدودخت شراخط ،مهجاب واروز کانشهاای

چیز ،چه مادی و چه غیرمادی ،وخشی از داشتههاای آن چیاز
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ورآوردن نیاز افراد اجتماعشان نمفته ا.تع خکی از مممتارخن

مفمهم قاولیت که در اوتادا ،ته.اط روانشاناج ادراک ،جیماز

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.107

ا.ت و مهفقیت جهامع تا حاد زخاادی ،در تهفیاق آنهاا در

 .3-5درک اثر خالقانه معماری

تبیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خالقیت اثر معماری با نظریۀ اعتباریات

ا.ت که آن را ورای مهجهدی خال خا عضهی از خاک گهناه

خهدش ورای رفع نیازهاخش از محیط ا.تفاده مایکنادع اخان

مهجهدات قاوال ا.اتفاده مای.اازدع اخان داشاتههاا معاانی و

قاولیتها جهاوگاهی معاانی ذهنای انساان هساتندع ونااوراخن

درخافتهای زخباشناختی را نیز تأمین میکنندع

«معنا» در محیطهاای .ااخته شاده ،چیازی نیسات کاه واه

معنای قاولیت گیبسهن ،آن را ه وه وخژگایهاای حقیقای و

ا.ت که محیط واخد وه آن پا .دهدع معنا در محیط .ااخته

Mohammadi et al.

شده اشاره وه منظهری دارد که خصهصایات محایط .ااخته

)2017ع از نظر او ادراک هر فارد واا هما پایشداوریهاای

شده آن را تأمین میکندع محیط .اخته شده ،مرزهای فضاخی

شخصی و فرهنگی آن ،مؤلفهای از قاولیتها ا.اتع ناهرمن

و زمانی ورای ویان معانی ذهنی انساان هساتند تاا مطلهویات

ویان میکند ،قاولیتها واوسته وه فرهنگ و تجاارب گذشاته،

الزم ورای روخدادهای درون آن وهوجهد آخد

Afshari et al.

خعنی خادگیری از طرخق تعامال و تجروا اجتمااعی ،هساتند

)2016ع

ه ادراکای اشایا معطاهف مایداناد

از «قاولیتها وا عملکردهاخی که کاارور در مهاجماه واا خاک

در خدمت معانی ذهنی انسان هستندع معانی همان طاهر کاه

محصهل ،امکانپذخری آنها را درک میکند»ع نهرمن ،قاولیت

اشاره شد ،از ارزشهای انسان .رچشمه میگیرندع قاولیتها

درکشده را از «قاولیت واقعی» که وه معناای «قاولیاتهاا خاا

ورای مهجهدات معنادار هستند و فرصتی ورای انجاام ناهعی

عملکردهاااخی کااه در مهاجمااه وااا خااک محصااهل در واقااع

رفتار خال محسهب میشهندع از دخدگاه چمرو قابلیتها،

امکانپذخر هستند» ،متماخز دانستع قاولیت درکشده رجحان

ارتباطی وین نیازهای مهجهدات و تو نمندیهوای محایط و

خا ورتری درکشده در وراور هدف عملکرد شما ا.ت ،عامال

اشیاء هستند و وه عنهان خک ارتباط ،قاولیتها ،واقعی و قاول

مکمل عملکرد شما محسهب میشهد و میتهاناد مدبات خاا

درک هستند )Chemero 2003ع همانگهناه کاه در مطالاب

منفی واشد )Bagheri 2014ع وناور تهصیف گیبسهن ،قاولیت،

پیشین اشاره شد ،جمان اعتبااری آدمای پال ارتبااطی او واا

امکانپذخری عملکرد اشیا در ارتباط وا شراخط فیزخکی کارور

جمان عینی ا.ت و عدم همااهنگی اخان دو مهجاب تبااهی

ا.ت در حالی که ور ا.اج تفسیر نهرمن ،قاولیت اطالعاات

انسان میشهدع وناوراخن چیزی که اهمیت پیدا میکند ،انطبا

درکشده وا قاولیتهای ذهنای کاارور و مبتنای وار ادراک او

قاولیااتهااای محیطاای جمااان عیناای) وااا معااانی ذهناای

ا.ات )Mohammadi, Nadimi and Saghafi 2017ع گیاهر

اعتبارخااات) ا.ااتع معااانی ،مروااهط وااه ارزشهااا در نظااام

دروارۀ میازان تاأثیر فرهناگ ،تجرواه ،و خاادگیری در ادراک

فرهنگاای و اعتبارخااات هسااتند و قاولیااتهااا مروااهط وااه

قاولیتها معتقد ا.ت که درک حقیقی قاولیتها واا فرهناگ،

خصهصاایات محاایط هسااتندع انسااان وااین معنااا و قاولیاات

پیشااین اجتماااعی ،تجرویااات ،و مقاصااد کاااروران مشااخو

خصهصیات محیطی ارتباط ورقرار میکند و خصهصایاتی را

میشهد )Gaver 1991ع

که معانی او را تأمین میکنند ،وه کار میگیردع انطباا معناا-

پا.خگهخی آن وه نیازهای انسان ا.ت و در فضای معمااری

فرهنگ او ورمایگاردد و قاولیات واه وخژگایهاای محیطای

قاولیاتهااای محیطاای وااه نیازهاای انسااان از محاایط پا.ا

متنا.ب وا تهاناخیهای انسان و درک انسان از معناا وساتگی

می دهندع قاولیت های محیطی نمی تهانند واه نیازهاای انساان

داردع انسان از وخژگایهاای مختلاف محایط و اشایاء ونااور

پا .دهند و ورای او مفید واقاع شاهند ،مگار اخنکاه وارای

ا.تعداد خال خهد ،قاولیتی را درک میکند و واا تهجاه واه

انسان قاول درک شهندع وه ویان دخگر انسان از میان ویشامار

تهاناخی خهد وارای تاأمین معاانی ،از آن قاولیات در جمات

قاولیت مهجهد در محیط ،از «قاولیتهای درکشاده» ته.اط

تأمین معانی خهد ا.اتفاده مایکناد )Afshari et al. 2016ع
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طبق آنچاه گفتاه شاد ،مفیاد واهدن معمااری در گارو

قاولیت در ذهن انسان رخ میدهدع وناوراخن ،معنا وه انساان و
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)Norman 1988ع نگرش «قابلیت نرکشده» عبارت ا.ات

خصهصیات اشیاء و محیطهای .اخته شده قاولیتهاخی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

روانشناج دخگر ،دونالاد ناهرمن واا فاصاله گارفتن از

عملکرد اضافه میشهد ،ولکه «معنا» خهد مما تارخن عااملی

درک خالقیت اثر معماری

پاسخگویی به نیازهای انسان

نظام معنایی معماری

از طریق فضای معماری

قابلیتهای محیطی
منطبق بر معانی

اعتباریات معماری
جدید

میدان

اثر خالقانه معماری

سرمایه

عادتواره

فرهنگ

نوآوری
اثر معماری
الگوی معماری جدید
در محدوده فرهنگ

عدم وجود مشابهت با

ساخت مادی معماری

معماریهای پیشین

تصویر  :4سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خالقیت اثر معماری
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فایده
اثر معماری

کنش معماری

Fig. 4: The mechanism of the impact of culture on understanding the creativity of architectural work

زخست انسان و ورآورده شادن نیازهاای او واشاد ،خالقیات

تمامی نیازهای انسان از خک ونای معماری واشد و در حاهزۀ

معماری را میتهان وارآوردن نیازهاای انساان وارای .اکنی

.اخت مادی ،کالبدی جدخد و نهآورانه داشته واشد و فرم و

گزخدن ،وه طرخقی نه و ودخع تعرخف کردع خالقیت دو جازء

هیئتی متفاوت وا آثار معماری پیشاین عرضاه کنادع هار اثار

ا.ا.ی «ناه واهدن» و «فاخاده» دارد ،کاه وارای وقاه عمال

معماری ،مجمهعهای از قاولیاتهاای محیطای را در اختیاار

خالقانه وجهد هر دوجزء الزم و ضروری ا.تع طبق نتااخج

مخاطب خهد قرار می دهدع اگر اخن قاولیاتهاا واا معاانی و

وهد.ت آمده از اخن پژوهش ،فرهناگ از طرخاق اعتبارخاات،

الگههای ذهنی مخاطب وا خاک فرهناگ مشاخو ،انطباا

معانی و ارزشها را در اختیار کنشگر قرار میدهادع کنشاگر

داشته واشد ،وه عبارت دخگر مخاطب متهجه معنی محایط و

وا ا.تفاده از اخن معانی و عادتوارههاا و میادانی کاه در آن

قاولیتهاخش وشهد ،آن محیط میتهاند پا.اخگهی نیازهاای

قرار دارد ،د.ت وه کنش معمااری و .ااخت اثار مایزنادع

مخاطب از اثر معماری واشد و وه عنهان خک اثر مفید مطار

کنش معماری نظام معناخی و .اخت مادی داردع اثر معماری

شهدع در مرحل وعد ،اگار قاولیاتهاای محیطای کاه .ابب
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اگر مم ترخن ر.الت معماری اخجااد فضاای منا.اب وارای

ورای خالقانه وهدن ،در حهزۀ نظام معنااخی واخاد پا.اخگهی
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تبیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خالقیت اثر معماری با نظریۀ اعتباریات

ورآورده شدن نیازهای انسان مای شاهند ،در قالاب و شاکل

مرحل وعد اثر خالقان معماری تأثیر میگذارد و ه از آنها

معماری جدخدی مطار شاهند و حادی از ناهآوری را در

تأثیر می پذخرد و خهد را جدخد و وهروز مایکنادع همچناین

اجزاء خا کلیت خهد داشتهواشند که تا قبل از آن مشااومی در

اعتبارخات وه اقتضاای شاراخط و وخژگایهاای هار عصار و

محدوده مهرد ورر.ی مادال خاک شامر ،محلاه خاا اجتماا

چگهنگی کنش های اجتما عامل تحهل فرهنگ میشهدع در

خال) نداشته واشند ،آن اثر عالوه ور اخنکه .بب واهوجاهد

واقع فرهنگ ،کنش و اعتبارخات در خک فراخند چرخشای واا

آمدن اعتبارخات معماری جدخد میشهد ،از .هی مخاطبان وا

ه در تعامل و تبادل هساتندع از اخان حیاث فرهناگ خاک

آن فرهنگ خال خالقانه درک میشهدع

مفمهم ثاوت و راکد نیسات و پیه.اته در حاال دگرگاهنی و

ودخن ترتیاب اعتبارخاات ها وار کانش معمااری و در

تحهل ا.تع
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