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در  0131دی ماه  0در تاریخ  دکتر براتیبه سخنرانی  فضا، فرهنگزبان، تحت عنوان  های نوسمینار نظریهکارگاه 

هنر معماری و شهرسازی نظر برگزار شد. موضوع در باب ارتباط انسان با محیط از طریق سه مولفه  محل پژوهشکده

یکی الکتر هایتکانهشامل اطالعات وارده بر سیستم عصبی کلیه بر این اساس  احساس، ادراک و شناخت مطرح شد.

ینیم، بد ما میکننها را دریافت میای که ایمپالسکند. بسته به عضو یا سیستم عصبیها را تفکیک میمغز آن کهاست 

اهمیت  زاین نکته حائست. هاتکانههمین یا دریافت لین برخورد انسان با محیط احساس اوکنیم. نویم یا حس میشمی

  )حذف(به کارگیری .عمل نمی کنیمما در مقابل اطالعات منفعل  وند، ستاطالعات وارده به مغز انتخابی ه است که

احساس و شناخت به  .راک از یک پدیده می انجامدبه اددریافت اطالعات حسی  اطالعات شناختی به دنبال

شامل  است کهمدت حافظه بلند  شناخت الزمه ادراک و شود که مرحله اولیه ادراک است.هایی منتج میفرضپیش

ادراک تشخیص اطالعات محیطی در واقع  هاست.وارهها یا طرحبندی شده از الگووارهطبقه اطالعات پردازش شده و

 ادراک برآیند شناخت و احساس است. به بیانی دیگر ،است

 

 

 

 

شناخت انسان از محیط تا حد زیادی بر تجربه حضور در محیط و تکرار تجربیات محیطی استوار است. در این زمینه 

ان بخشی از مدرنیسم انستا پیش از برانگیز است. تحول روند شناختی انسان نسبت به محیط پیرامون در طول زمان تامل

 یحیطارتباط زبان با عناصر مدر نتیجه . ه استدرکرقرار میباط بانسان از طریق زبان با محیط ارت .بودپیرامونش محیط 

 زبان برآیند محتوای اندیشه، ابزار اندیشه،شناخت زبان محیط الزامی است.  ،رای درک محیطبناپذیر است و امری اجتناب
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یز با فضا در زبان ن تباط زبان با تفکر و تفکر با فضا، این نتیجه منطقی حاصل می شود کهاز ار و صورت اندیشه است.

ا در قالب بیان تفکرات انسان تنهیابد. زبان در خدمت تعقل و تفکر است و تعقل و تفکر در کالم تجلی می .ارتباط است

ها آن یاند که جداییختهزبان و فرهنگ چنان به هم درآمپذیر است. اجتماعی، امکان-زبان به عنوان عامل ارتباط فرهنگی

حیط مبر این اساس شود. فرهنگ به جای زبان استفاده می-از عبارت زبانآید. لذا در اینجا ممکن به نظر میعمال غیر 

 شدت به جامعه وابسته و دانش او نسبت به محیط محدود است، انسان به و با توجه به اینکه یک محصول اجتماعی است، 

ستقیم م در نتیجه معماری و شهرسازی که در ارتباط گیرد.ه کار میب ها راانواع زبان در بستر جامعه برای برقراری ارتباط

جهت شناخت نحوه این ارتباط باشد. فرهنگ خاص می-ها در زبانجمعی انسان خردبا محیط و انسان قرار دارد حاصل 

 پردازانهنظری برخی کاربرد دارند.در این زمینه  (یمحیطعلوم شناسی، معماری و شهرسازی)علوم روانشناسی محیط، زبان

 .دکار شناسایی را به عهده دارندر این صورت زبان و سیستم فکر  اند که معنا در محیط است؛ن عقیدهبر ایدر این حوزه 

یک حالت بینابینی میان محیط و ذهن انسان  دسته سومبینند. اما برخی دیگر معنا را در ذهن و حافظه شناختی ما می

د به طراحان محیطی کمک کنتواند به اعتباری زبان می. در محیط و نه کامال در ذهن انساننه کامال  ؛برای معنا قائلند

تا با مراجعه به آن و متصل کردن ایده های طراحی به برنامه ریزی و خلق محیط های قابل درک و شکل دهی رفتاری 

  بهتر برای انسان ها بپردازند.

  

 

 

 

 

 (زبانی هایگذاره یا هاپروتوتایپ)یا هاانگاره توسط استفاده از روانشناسی محیط برای شناخت ادراک انسان از محیط

ط به ی مربوهاانگارهتعداد اما  تنها ذهنی هستند. هاانگارهبرخی از  اند.فرهنگ-ها متصل به زبانانگاره .گیردصورت می

ر، ، هایدگر، پیاژه، گادامافالطون، چامسکیمحیط بستگی دارد. در این زمینه نظریات یک موضوع به میزان ارتباط با 

شود. هایی در زبان فارسی اشاره میفرهنگ با محیط به نمونه-سوسور و دیگران قابل تامل است. برای اثبات ارتباط زبان

به ست که امفاهیم باال و پایین و میان)میانگاه( . فضای معماری ایرانی شامل به معنای حضور است فضادر زبان فارسی 

ه ساخت در قالب کهن الگو، قابل توجط انسانای از پیوند متقابل بین زبان، فرهنگ و محینمونه یا ،عنوان یک ورهنگ

ای لمهک ه است، معانی بسیار متنوعی در زبان فارسی دارد.داشته و از اوستا آمدریشه پهلوی که در واقع نیز گاه کلمه است. 

به معنای فضا، زمان و مکان است. خانه نیز که واحد تحلیل فضایی است، نزد ایرانیان برای و در عین حال کامال ایرانی 

ز و قطب نیز مرکتصور شباهت فضاها به عنوان پیشوند یا پسوند مورد استفاده بوده است. باال به معنای خانه نیز هست. 

اندیشه صورت ابزار اندیشه  

اندیشه محتوای  

 زبان
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اط پارامتریک ارتب دارد.مادی به معنای باالست. در اینجا معنای ماورایی یک کلمه مد نظر است. باال بعد معنوی و پایین بعد 

کت حر به معنایو فیزیک در این مفهوم حل شده است. فر به معنای باال و هنگ به معنای قصد کردن است. فرهنگ 

 . ستبه سمت باال

ط ارتباطی فرهنگ با محی-فرهنگ بوده، زبان -شناختی انسان تحت تاثیر زباناطالعات گفته با توجه به مطالب پیش

با محیط  فرهنگ-ارتباط زبان و کندتولید میفرضیه را حافظه شناختی اتصال برقرار کردن بین نمادها و  دو سویه دارد.

 محیط از درانسان  آوری و پایداری، تابکار فرهنگ انطباق هد.دکند که ادراک را شکل میمی ایجادهایی فرضپیش

م الزدر این راستا الزامی است.  آوری در آنیادگیری زبان محیط جهت دوامشناخت و از این رو است. طریق زبان محیط 

  پرداخته شود.در معماری و شهرسازی  یابی مسائل و مشکالت جامعهریشهبه است 


