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•کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.

• مقاالت مندرج در این مجله الزام ًا بیانگر دیدگاههای اندیشنامه معماری
نیست و نویسندگان محترم مسئول مقاالت خود هستند.

راهنمای نویسندگان

ضوابط پذیرش مقاالت
.۱
.۲
.۳
.۴

ش
ن�یۀ «اندیشنامۀ معماری» در زمین ه معماری و حوزههای مرتبط
با معماری مقـالـه علیم یمپذیرد.
ً
قبال در ش
ن�یۀ دیگری چاپ شده باشند و یا
مقالههای ارسایل نباید
همزمان در مجله دیگری در حال برریس باشند.
مقالهها باید به زبان فاریس و با رعایت اصول و ی ن
آی�نگارش این زبان
باشند.
ش
همانندجو� از یک
مقاالت ارسایل به ن�یه باید همراه با گوایه
ی
معت� باشند.
سامانۀ ب

 .۵مقالهها پس از تأیید داوران و تصویب هیئت تحریریه چاپ یمگردند.
 .۶مسئولیت مطالب مطرحشده در مقالهها بر عهدۀ نویسنده یا
نویسندگان است.
 .۷مجله در قبول ،رد یا اصالح مقالهها آزاد است .مقاله و ضمیمههای
ق
آن در ت
با� یمماند و بازگردانده نخواهد شد.
دف� مجله
منت�شده در این ش
ش
ن�یه بدون ذکر منبع در سایر
 .۸چاپ مقالههای
ش
ن�یات وکتابها ممنوع است.
ش
 .۹ش
پژوه� ،رسالههای
ن�یه پذیرای مقاالت حاصل از گزارشهای
ت
دک�ی ،پایان نامههای کارشنایس ارشد ،پژوهش آزاد دارای محتوای
علیم و ترجمههای با محتوای ارزشمند است .مقالههای مروری
ت
صور� پذیرفته یمشوند که در نگارش آنها از
از نویسندگان تنها در
معت� و متعدد استفاده شده باشد.
منابع ب

راهنمای تهیه و ارسال مقاالت
 .۱مقالهها باید به ترتیب دارای بخشهای زیر باشند:
گ
 .۱.۱صفحۀ اول شامل عنوان کامل مقاله ،نام و نام خانواد� نویسنده
یا نویسندگان به همراه رتبۀ علیم و نام مؤسسه یا محل
ن
نشا� ،شماره تلفن ،شماره دورنگار ،پست ت
الک�ونییک
اشتغال،
غ� از نویسنده اول
(درصور�تکه نویسنده عهدهدار مکاتبات ی
باشد ،باید بهصورت کت� از سوی نویسندگان به ت
دف� ش
ن�یه
ب
ف
معر� شود).
 .۲.۱چکیدۀ فاریس حدود  250تا  300کلمه (با محتوای «بیان
مسئله»« ،هدف یا اهداف تحقیق»« ،روش تحقیق» و
«یافتهها و نتایج») ارائه شود.
 .۳.۱کلیدواژهها شامل سه تا پنج کلمه.
ف
معر� کیل مقاله.
 .۴.۱مقدمه شامل :بیان مسئله ،اهداف تحقیق و
 .۵.۱پیشینۀ نظری تحقیق.
 .۶.۱روش شنایس تحقیق.
گ�ی.
 .۷.۱یافتهها و نتیجه ی
ن
ن
اهنما� کسا� که در تدوین مقاله
قدردا� از همکاری و ر
 .۸.۱تشکر و
ی
نقش داشتهاند.

� .۹.۱نوشتها شامل معادلهای ی ن
الت� و توضیحات ض�وری درباره
پ اصطالحات و مطالب مقاله ،که با شماره باالی مطلب ،در ت
م�ن
مشخص یمشود.
ن
الت� به ترتیب حروف الفبا برحسب
 .۱۰.۱فهرست گمنابع فاریس و ی
نام خانواد� نویسنده.
 .۱۱.۱بخش انگلییس شامل کلیه مشخصات مورد نیاز در صفحه اول
بخش فاریس بهعالوه چکیدۀ مقاله در حدود  500تا  700کلمه
وکلیدواژهها منطبق با کلیدواژههای بخش فاریس.
 .۲نوع و اندازه قلم نگارش به ش�ح زیر است:

نام بخش
عنوان مقاله
نام و عنوان نویسندگان
عنوان بخش
زیر بخش
منت چکیده
منت مقاله
زیر نویس شکل و منودار و تصویر
رس نویس جدول
منابع و مأخذ
مأخذ زیر جداول و تصاویر

نوع قلم
بی نازنین سیاه
بی نازنین نازک
بی نازنین سیاه
بی نازنین سیاه
بی نازنین نازک
بی نازنین نازک
بی نازنین سیاه
بی نازنین سیاه
بی نازنین نازک
بی نازنین نازک

اندازه قلم
16
13
13
12
11
12
10
10
11
10

 .۳شیوۀ درج منابع:
 .۱.۳در ت ن
م� مقاله بدینصورت:
گ
(نامخانواد� نویسنده ،سال انتشار ،صفحه).
 .۲.۳در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:
گ
• کتابها :نام خانواد� نویسنده ،نام نویسنده (سال انتشار) عنوان
کتاب ،نام ت
م�جم یا مصحح ،نام ش
نا� ،محل انتشار.
گ
• مقالهها :نام خانواد� نویسنده ،نام نویسنده (سال انتشار)
«عنوان مقاله» ،نام مجله ،جلد ،شماره مجله  ،شماره
صفحههای مقاله در مجله.
 .۴مجله در ویرایش شکیل ت ن
م� از شیوهنامۀ مصوب فرهنگستان زبان و
ادب فاریس یپ�وی یمکند.
 .۵عکسها ،تصاویر ،نمودارها و جدولها در حداقل تعداد ض�وری ،گ با
کیفیت مناسب و با اشاره به منبع مورد استفاده شامل (نام خانواد�
نویسنده ،سال انتشار ،صفحه) تهیه شود.
 .۶عکسها و تصاویر با درجه وضوح  300 DPIو با فرمت  TIFFو اندازه
 A5به صورت جداگانه ارسال شود.
ث
حداک�  7000کلمه باشد.
 .۷حجم مقالهها باید

ن
نشا� و شمارۀ تماس نویسندگان در صفحهای جداگانه ارائه شود.
 .8نام،
• نگارندگان ت
مح�م یم توانند مقاالت خود را به آدرس ایمیل ش
ن�یه به
ن
نشا� زیر ارسال نمایند:
arcand@art.ac.ir

چشمانداز و اهداف
دو فصلنام ۀ اندیشنامۀ معماری نشریهای علمی است که نتایج حاصل
از تحقیقات اصیل پژوهشگران و متخصصین را در زمینههای مختلف
معماری و مرتبط با معماری معرفی مینماید .تالش این نشریه تعمیم
دانش در حوزۀ معماری و حوزههای بینرشتهای معماری و ارائه

راهحلها و بررسی مسائل و چالشهای مرتبط با معماری گذشته
و امروز در داخل و خارج ازکشور است .نشریه پذیرای مقاالت

حاصل از گزارشهای پژوهشی ،رسالههای دکتری ،پایاننامههای

کارشناسیارشد ،پژوهشهای آزاد دارای محتوای علمی ،مقالههای
مروری ،ترجمههای با محتوای ارزشمند ،معرفی و نقد آثار برتر
معماری در ایران و خارج از کشور است.

نشریۀ اندیشنامۀ معماری در جهت دستیابی به اهداف زیر راهاندازی

شده است:

• پاسخگویی به نیازهای علمی کشور در زمینه معماری و حوزههای
مرتبط با آن از قبیل تئوری معماری ،تاریخ معماری ،نقد معماری،

فناوری معماری ،چالشهای روز معماری در کشور و خارج از کشور،

معماری پایدار ،معماری سبز ،حوزههای بینرشتهای معماری از قبیل
معماری و انرژی ،فیزیک ساختمان و معماری ،معماری بیونیک،

مدیریت پروژه و ساخت ،مباحث سازه در معماری ،کاربرد نرمافزارها

و هوش مصنوعی در معماری و دیگر حوزههای مرتبط با معماری.

• رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزۀ معماری و حوزههای

مرتبط با معماری

• توسعه دانش نظری و عملی در حوزۀ معماری و حوزههای مرتبط

با معماری از طریق نشر مقاالت بنیادی ،توسعهای ،کاربردی ،مروری

• نشر آخرین یافتهها در موارد فوق برای بهرهبرداری پژوهشگران و
متخصصین داخلی و خارجی

• ارتقای کیفیت علمی نشریه برای کسب رتبه باالی علمی داخلی
و بینالمللی

اسکوپ نشـریه
انواع مقاالت مورد پذیرش نشریه:

 .۱مقالۀ پژوهشی ()Original/Research Article
 .۲مقالۀ مروری ()Review Article

 .۳مقالۀ نقطهنظر ()Perspective, Viewpoint Article
 .۴مقالۀ فنی ()Technical Article
 .۵مقالۀ کوتاه ()Short Paper

اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
دکرت زهرا اهری

مهندس سید محمد بهشتی
دکرت عیسی حجت
دکرت سید بهشید حسینی
دکرت ریام فیاض
دکرت محسن فیضی
دکرت علیرضا مستغنی
دکرت منوچهر معظمی

مسئوالن امور اجرایی (به ترتیب حروف الفبا)
مهندس مهسا باقری
علی عبدی

دانشیار دانشکدۀ معامری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
صاحبنظر تاریخ معامری و میراث فرهنگی
استاد دانشکدۀ معامری و شهرسازی دانشگاه تهران
استاد دانشکدۀ معامری و شهرسازی دانشگاه هرن
دانشیار دانشکدۀ معامری و شهرسازی دانشگاه هرن
استاد دانشکدۀ معامری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشیار دانشکدۀ معامری و شهرسازی دانشگاه هرن
استادیار دانشکده معامری و شهرسازی دانشگاه هرن

دوفصلنامٔه علمی دانشکدٔه معماری و شهرسازی
سال اول ،شمارٔه اول ،بهار و تابستان 1400
مدیر داخلی
طراح ساختار برصی

مشاوران علمی این شامره (به ترتیب حروف الفبا)
دکرت نادیه ایامنی
دکرت محمدرضا رحیمزاده
دکرت آرزو منشیزاده

ویراستاران

دکرت ابوالفضل توکلی شاندیز

فهرست مطالب
11

آیدا صادقی  /سید بهشید حسینی

27

ویراستار ادبی

طراحی مبتنی بر شواهد در مراکز درمانی با رویکرد ارزیابی قیاسی

نمونۀ موردی :بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری بیمارستان امام خمینی (ره) تهران از کیفیت فضاهای بیمارستان

سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کمدرآمد
مطالعۀ موردی :مسکن مهر شهرجدید هشتگرد

زهرا صدریان  /سیدعباسآقا یزدانفر  /سیدباقر حسینی  /سعید نوروزیان ملکی

47

نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه

63

بررسی پژوهشهای انرژی در زمینۀ معماری در ایران

89

مروری بر مداخالت بهسازی انرژی دیوارهای خارجی

113

فرایند طراحی یکپارچۀ ساختمان سبز :عوامل انسانی و راهکارها

147

طراحی مبتنی بر واقعیت حسی :از حس بصری تا تجربۀ وجودی

علیرضا فاضل  /علیرضا مستغنی

ریما فیاض  /نوشین ابوالحسنی  /مریم فخاری

مولود کریمیان  /بهروز محمد کاری

سیده الهام فرهانیان  /سید عباس آقا یزدانفر  /احسان عرب انواری
نویسنده  :یوهانی پاالسما  /مترجمان :آرزو منشیزاده  ،مهسا مسعودی

دوفصلنامۀ اندیشنامۀ معامری
سال اول ،شامره اول ،بهار و تابستان 1400
صفحات  147تا 154

ن
مبت� بر واقعیت حیس
طرایح
از حس برصی تا تجربۀ وجودی

1

1 Pallasmaa, Juhani (2019). Design for Sensory Reality: From Visuality to Existential Experience Architectural Design.
Special Issue: The Identity of the Architect: Culture & Communication 89(6), 22-27.
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1

تاریخ دریافت1398/9/4:

تاریخ پذیرش1398/9/19 :

ف
معر� مقاله
مقالۀ حارض نوشتۀ یوهانی پاالسام در آخرین شامرۀمجلۀ  ،ADویژهنامۀ هویت معامر :فرهنگ و ارتباطات ،به
تاریخ نوامرب ( 2019آبان  )1398توسط انتشارات جان وایلی اندرسانز منترش شده است .پاالسام ( ،)1936معامر
فنالندی از متفکران و نظریهپردازان معارص معامری است که بهواسطۀ تألیفات و کتابهای متعددش که به فارسی
ترجمه شده ،در ایران شناخته میشود .او در نوشتههایش به عالقۀ خود به هرنهای برصی و روانشناسی گشتالت
در دهۀ  60میالدی اشاره میکند و اینکه چگونه پس از مدتی زندگی در آفریقا و تأمل در حوزۀ انسانشناسی،
اعتامدش را به «عقالنیت غربی ،خیراندیشی شکناپذیر تکنولوژی ،و عمومیت فرهنگ و تفکر» از دست داده
است .او بعدها مطالعاتش را در حوزۀ فلسفه بهخصوص پدیدارشناسی ،با مترکز بر آثار باشالر و مرلوپونتی ادامه
میدهد و تفکر مرلوپونتی را رسچشمۀ الهام بیپایان مییابد .او در تألیفاتش همچون چشامن پوست ،دست
متفکر ،خیال مجسم و چند اثر دیگر که به فارسی ترجمه شدهاند ،با بهرهگیری از نگاه پدیدارشناسانه در حوزۀ
فلسفه و روانشناسی محیطی ،به نقد بیناییمحوری فعلی در رشتۀ معامری و تفکیک ذهن و تن میپردازد و
بر شیوۀ تجربۀ زیسته ،عمیق و چندحسی معامری که میتواند ما را به سویههای وجودی ادراک آگاه کند تأکید
دارد .پاالسام در این مقاله مطلب جدیدی نسبت به دیگر تألیفاتش ندارد ،ولی میتوان با چکیدهای از نظریات
او دربارۀ معامری چندحسی و افراد و پروژههایی که به زعم او در این راه گام برداشتهاند ،آشنا شد.

 2استادیار گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول مکاتبات)
 3مدرس مدعو گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ،تهران ،ایران

1 Pallasmaa, Juhani
a.monshizade@art.ac.ir

تن
م� مقاله

ادراک صرف ًا بصرمحور همچنان در آفرینش معماری غالب است .معمار ،معلم و نویسندۀ فنالندی،
یوهانی پاالسما ،در نقد کوتهبینی این رویکرد ،فهم کالننگرتری از معماری را [بهجای جزءنگری] به مثابه
راهی برای ارتباط میان قدرت و تجربۀ بدنمند محیط بهواسطۀ همۀ حواس بدنی ،مطرح میکند.
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تصویر  .1اثر ت
پی� زومتور ،حمام والس ،سوییس

3

1 Merleau-Ponty
2 Maurice Merleau-Ponty (1968). ‘The Film and the New Psychology’, in The Visible and the Invisible, Northwestern
University Press (Evanston, IL), p 48.
 3ایــن تصویــر و تصاویــر دیگــر ایــن مقالــه توســط هلــن بینــت گرفتــه شــدهاند .عکاس ـیهای او ،هرچنــد مســتندات راســتینی از بناهــا هســتند ولــی بیشــتر از
واقعیتهــای کالبــدی ،تجربــۀ ذهنــی و حســی را مجســم میکننــد .آنهــا نمونههایــی از عکاســی معمــاری همدالنــه هســتند کــه بــه حضــور چندحســی و شــاعرانه
بــدل میشــوند .در حیــن انتقــال ریزبینیهــای ادراکــی معمــاری ،کارهــای خودجوشــی در هنــر عکاســی محســوب میشــوند.

بدیهــی اســت جنبههایــی از طراحــی کــه از طریــق بینایــی درک میشــوند ،بــا اســتفاده از ابزارهــای
بصــری مــورد پرداخــت و گفتگــو قــرار میگیرنــد .امــا مــا چگونــه کیفیتهــای شــنوایی ،المســه ،بویایــی
و چشــایی بناهــا را در تخیلمــان ،یــا اتمســفرها و احساســات تجربهشــدۀ مکانهــا را از نظــر محیطــی
بــه تصویــر درمیآوریــم؟ مــا برتــری بینایــی بــه عنــوان دادۀ معلــوم در معمــاری را مفــروض قــرار دادیــم
درحالیکــه شــواهدی مبنــی بــر شــکلگیری و انتخــاب فضاهــای ابتدایــی بشــر بــا توجــه بــه صــدا و
جنبههــای آکوســتیک نســبت بــه کیفیتهــای بصــری وجــود دارد .بــه گواهــی تاریخدانــان فرهنگــی نیــز تــا
قــرن هفدهــم ،مهمتریــن حــس در تجربــۀ محیطــی بشــر ،شــنوایی و بویایــی بــوده ،و بینایــی نســبت بــه ایــن
1
حــواس ابتدایــی متأخرتــر اســت.
بــا ایــن حــال در ادراک بصــری ،نیــز یــک تجربــۀ المســۀ ذهنــی وجــود دارد کــه بــه مــا از مادیــت
مصالــح ،ســختی ،بافــت ســطوح ،وزن و دمــا آگاهــی میبخشــد .ایــن تجربــۀ لمســی درآمیختــه بــا بینایــی،
در بیانیــه  1923معمــاری مــدرن ،در کتــاب بــه ســوی معمــاری 2لوکوربوزیــه  modénature3نامیــده
4
میشــود.

تصویر  .2اثر ت
پی� زومتور ،نمازخانۀ برادر کالوس ،ش
م�نیش ،آلمان2007 ،

1 See, for instance, Robert Mandrou as quoted in Martin, Jsy (1994). Downcast Eyes: The Denigration of Vision in
Twentieth-Century French Thought, California University Press (Berkeley and Los Angeles), pp 34–5.
2 Towards a New Architecture
 3معادل انگلیسی این واژه  contour and profileاست که نویسنده در کتاب چشمان پوست نیز به کار برده است.
4 Le Corbusier (1959). Towards a New Architecture. London : The Architectural Press.
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معماری بیش از هرچیز به عنوان رشتهای بصری مورد توجه بوده ،نظریهپردازیشده ،مورد تفکر قرار
گرفته و عمل شده است .و طبع ًا محیطها و بناها بهواسطۀ تصاویر ،ابزارها و بازنماییهای بصری توسعه
حواس در تعامل است.
مییابند .هرچند فارغ از سلطۀ تاریخی بینایی ،معماری ذات ًا فرمی هنری از کلیۀ
ِ
حس تجربی ما از واقعیت ،تأثیر و تأثر حواس را بر یکدیگر ایجاب میکند .این دریافتهای حسیِ که
بهصورت تجربهای واحد و یکپارچه در هم میآمیزند ،به تجربۀ چندحسی واقعیت منجر میشوند .همانطور
که مرلوپونتی[ 1فیلسوف پدیدارشناسی ادراک] اشاره میکند :درک من جمع جبری دادههای بصری ،لمسی
و شنوایی نیست؛ من در مجموع با همه وجودم درک میکنم؛ من ساختاری منحصربهفرد از چیزها بهدست
میآورم ،راه منحصربهفردی از بودن که با همه حواسم به یکباره ارتباط برقرار میکند .تنها این تجربههای
2
ً
کامال درهم تنیده میتواند صحت واقعیت را بازتاب دهد.

چندگانگی حسی
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در حقیقــت ،واقعیــت تجربــی بخــش معنــادار معمــاری ،جمعــی از ویژگیهــا یــا صفــات حس ـیاش
نیســت ،از آنجاکــه جهــان وجــودی خــودش را تولیــد میکنــد ،جهانــی کــه مــا بــا فهــم از خویشــتن و
بهواســطۀ حــس آگاهانهمــان بــا آن بــه تعامــل میرســیم .آنــدری تارکوفســکی 3شــاعر تجربههــای ســینمایی
میگویــد :تصویر[هنــری] ،معنــای مشــخصی کــه توســط کارگــردان بیــان شــده باشــد ،نیســت ،بلکــه
معمــاری بهیادماندنــی نیــز
[گویــی] تمــام جهــان در قطــرهای آب منعکــس شــده اســت4.موجودیتهای
ِ
مشــابه تمامیــت جهانهــای منحصربهفــرد اســت.

اغلــب معمــاران ،نقــش مزههــا را در کار طراحیشــان نادیــده میگیرنــد .درحالیکــه مــزهه و بوهــا
درهــم میآمیزنــد و اغلــب مــواد – بهویــژه مصالــح طبیعــی همچــون انــواع ســنگ ،چــوب ،فلــز و پارچــه
 بــه دریافتهــای ذهنــی نیم ـهآگاه منجــر میشــوند .مرمرهــای رنگــی و جالیافتــه ،تجربههــای چشــایی،حتــی تمایــل بــه لمــس کــردن ســطوح بــا انگشــتان را برمیانگیزنــد .اولیــن تجربــۀ مــا بــا جهــان در طفولیــت
از طریــق دهــان اتفــاق میافتــد .در ادبیــات روانشناســی ایــن درونیســازی جهــان از طریــق دهــان را
«درونفکنی»1مینامنــد .آیــا راهــی بــرای اســتفاده از بوهــا و مزههــا بــه عنــوان کیفیتهــای آگاهانــه طراحــی
معمــاری وجــود دارد؟

طراحی مبتنی بر حواس مغفول

صداهــا و کیفیتهــای آکوســتیکی ،بهصــورت آگاهانــه و قاعدهمنــد معمــو ًال در طراحــی ســالنهای
کنســرت ،تاالرهــا و کلیســاها بــهکار میرونــد ،درحالیکــه هــر فضایــی چــه درونــی و چــه بیرونــی،
ویژگیهــای شــنیداری خــاص خــود را دارد .در طــول دو دهــۀ گذشــته ،محیطهــای صوتــی و مناظــر
صوتــی ،موضــوع مطالعــه [و دغدغــۀ] موســیقیدانها ،هنرمنــدان ،روانشناســان و رقاصــان بودهانــد،
درحالیکــه کمتــر بــه عنــوان [دغدغــۀ] معمــاران مطــرح شــدهاند .برخــی از همایشهــای بینالمللــی
اخیــر بــا موضوعیــت محیطهــای صوتــی ،بــه پیادهروی-ســیاحت شــنیداری در محیطهــای روزمــرۀ
شــهری ،محیطهــای صنعتــی و محیطهــای پــارک میپردازنــد و روی چندگانگــی صداهــای طبیعــی یــا
انسانســاخت ،معانــی احساســی آن اعــم از خوشــایند یــا ناخوشــایند مطالعــه میکننــد.
شــرکتکنندگان از غنــای مناظــر صوتــی روزمــره کــه مــا معمــو ًال بــه آن توجــه الزم را نداریم ،شــگفتزده
میشــوند[ .در واقعیــت] مــا آن را بــه پسزمینــۀ مشــاهدۀ آگاهانهمــان میبریــم .چطــور یــک معمــار
میتوانــد آمبیانــس صوتــی یــک طراحــی را بفهمــد و ایــن قصــد [معمارانــه] را بــه گفتگــو بگــذارد؟ چطــور
ویژگیهــای صوتــی میتواننــد در فراینــد طراحــی بهصــورت اهــداف آگاهانــه دربیاینــد و مشــارکتکنندگان
بــا پیشزمینههــای حرف ـهای متفــاوت را لحــاظ کننــد؟
اغلــب مــا بــه بوهــا و مزههــا بــه عنــوان دریافتهــای حس ـیای کــه کمتریــن معنــی را در معمــاری بــه
ذهــن متبــادر میکننــد توجــه میکنیــم .درحالیکــه در یــک کلیســای قدیمــی ،بــوی شــمعهای ســوخته در
طــی قرنهــا [بــه فضــا] ویژگــی بهیادماندنــی و هویتبخــش میدهــد و حتــی رایحههایــی فراتــر از آ گاهــی
مصالــح همچــون ســنگ ،آجــر ،ســنگ آهــک ،بتــن و چــوب کــه فضاهــا را میســازند ،در خلــق اتمســفر
1 Gaston Bachelard
2 Bachelard, Gaston (1983). Water and Dreams: An Essay on the Imagination of Matter. Dallas, TX: The Pegasus Foundation, p 1.
3 Andrei Tarkovsky
4 Tarkovsky, Andrei (1986). Sculpting in Time: Reactions on the Cinema. London: Bodley Head, p 110.

ت
تصویر .3اثر ت
زوم� ،موزۀ کولومبا ،کلن آلمان2007 ،
پی�

تصویر.4لوکوربوزیه ،صومعۀ سنماری التورت ،فرانسه1960 ،

طراحی تجربه

طراحــی بهواســطۀ رســانهها و ابــزار ارتبــاط بصــری اتفــاق میافتــد ،امــا در طــول چنــد دهــۀ
گذشــته ،گرایــش تجربهگــرا و پدیدارشناســانه زمینــه را بــرای بهچالشکشــیدن طراحیهــای منحصــر بــه
ترکیببنــدی بصــری ،هندســه و تمایــات فرمــال ایجــاد کــرده اســت .گرایشهایــی بــه ســمت و ســوی
آمبیانــس و اتمســفر در معمــاری ظهــور یافتــه کــه فهمــی از حــوزۀ تجربیــات و تأثیــرات معمــاری ورای
دریافتهــای حســی متمرکــز [یــا در کانــون دیــد] را بســط میدهنــد.
حــس مقیــاس و تناســبات بــه تنهایــی میتوانــد آمبیانسهــا [یــا محیطهــای] خاصــی را تداعیکنــد
1 introjection
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گاســتون باشــار 1فیلســوف علــم و خیــال شــاعرانه ،تصاویــر را بــه دو دســتۀ فــرم و مــاده تقســیم کــرده
اســت .بــه نظــر او نــوع آخــر [یعنــی مــاده] ،تجربیــات احساســی عمیقتــری را بیانمیکند2.کیفیتهــای
لمســی نهفتــه در ادراک بصــری ،نقشــی اساســی در احســاس طراحــی معمــاری دارنــد .زمختــی و فقــدان
دعوتکنندگــی معمــاری معاصــر از گســتردگی بــه حاشــیه رانــده شــدن ایــن حــس یعنــی المســۀ پنهــان در
بینایــی ناشــی میشــود .مــا از طریــق بینایــی بــه اضافــۀ حــواس دیگرمــان ،لمــس میکنیــم ،میشــنویم،
میبوییــم و میچشــیم .از ایــن گذشــته ،بهعنــوان طراحــان اینگونــه آموختهایــم کــه صرفــ ًا نســبت بــه
بینایــی متمرکــز [یــا در کانــون دیــد] هوشــیار باشــیم ،درصورتــی کــه بــه نظــر میرســد ادراکات محیطــی
خــارج از کانــون دیــد نقــش مهمتــری را در تجربــۀ مــا از کیفیتهــای فضایــی ،موقعیتهــا ،اتمســفرها
و احساســات داشــته باشــد .امــا چگونــه طراحــان ایــن چندگانگــی و تجربیــات غالب ـ ًا مبهــم را در فرآینــد
کاریشــان عینــی و ملمــوس میکننــد و چگونــه آن را در واقعیــت بــا اهلفــن و ســازندگان درمیــان
میگذارنــد؟

احساســی و حــس مــکان و واقعیــت [آن فضــا] ســهیم هســتند .هــر خانـهای بــوی خــاص خــودش را دارد و
حتــی بــر اســاس اظهارنظــر زیستشناســان مــا بهصــورت ناآ گاهانــه جفــت یــا همســر خــود را بــر اســاس
رایحــه انتخــاب میکنیــم .بوهــا همهجــا هســتند و بــه تجربیــات مــا هویــت میدهنــد .حتــی مشــاغل بــا
نجــار ،کفــاش ،آهنگــر ،چاپخانــه یــا اســتودیوی
بوهایشــان قابــل شناســاییاند ،فقــط کافــی اســت بــه کارگاه ّ
هنرمنــدان مختلــف فکــر کنیــد .مــا بوهــای ویــژۀ ایســتگاههای راهآهــن ،کتابخانههــا ،فروشــگاهها ،بازارهــا،
ورزشــگاهها را از هــم تشــخیص میدهیــم ،امــا مــا چگونــه رایحــۀ فضاهــا را موقــع طراحــی ،تعییــن و بیــان
کنیــم؟

کــه هــم جــذاب و هــم آزاردهنــده باشــند .ایــن گرایشهــا و حساســیتهای جدیــد ،آگاهــی و روشهایــی
نــو در طراحــی همچــون اســتفاده از ابــزار «نشــانگذاری»1و ابزارهــای ادبــی بــه منظــور عینیســازی و بیــان
تجربیــات چندالیــه ،چندحســی ،پویــا و ســکانسهای زمانمنــد  -همچــون پیــادهروی در میــان پــارک یــا
مســیرهای تجــاری  -را پیشــنهاد میدهنــد.
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فــرم هنــری رقــص ،روشهــای کورئوگرافی[2یــا هنــر طراحــی حــرکات مــوزون] پیوســتگی زمانمنـ ِـد
حــرکات را بســط داده و موســیقی جدیــد ،روشهــای نشــانگذاری [شــبیه نتنویســی] بــرای مجموعههــای
موســیقیایی پیچیــده را فراتــر از نتنویســیهای گذشــته ارائــه میکنــد .معمــاری نیــز بهطــور مشــابه
نوعــی کورئوگرافــی [یــا هنــر طراحــی حــرکات مــوزون] دربــارۀ حرکت،کنشهــا ،تجربیــات و احساســات
اســت .همچــون طراحــی بــاغ و منظــر کــه بــا فرآینــد تغییــر و رشــد تدریجــی  -هماننــد تغییــر جلوههــای
زیباییشــناختی گلهــا و گیاهــان  -درگیــر اســت .تکنیکهــای ســنتیِ بیــان معمارانــه [بــه نظــر میرســد کــه
تنهــا بتواننــد] اشــکال ایســتا را بــه ترســیم دربیاورنــد ،و نــه موقعیتهــای پویــا و فرآیندهــای تبدیــل شــدن
و تغییــر را .اندیشــۀ اولیــۀ نتنویســی در حــوزۀ معمــاری در ســال  1960توســط الرنــس هالپریــن 3طــراح
منظــر آمریکایــی مطــرح شــد کــه پروژههایــی را [در ایــن زمینــه] در مســیرهای تجــاری ،فضاهایســبز،
4
پارکهــا و آبنماهــا انجــام داد.
درکنــار گرایشهــای پدیدارشناســانه و تجربــی معمــاری و محیــط ،ابــزار جدیــدی بــرای عینیتبخشــی

 1نشــانگذاری معــادل واژۀ  Scoresانتخــاب شــده ،همانطــور کــه الرنــس هالپریــن در کتــاب چرخــۀ آر.اس.وی.پــی ،واژه  Scoresرا اینگونــه تعریــف
میکنــد« :نمادســازی [و نشــانگذاری] از فرآیندهایــی کــه در زمــان امتــداد مییابنــد .یکــی از آشــناترینانــواع ایــن نشــانگذاری در نتنویســی موســیقی اســت
امــا مــن آن را بــه تمــام تالشهــای انســانی بســط میدهــم».
2 Choreography
 :Lawrence Halprin 3الرنــس هالپریــن ،معمــار منظــر آمریکایــی ( )2009-1916در تــاش بــرای بــه تصویــر کشــیدن حرکــت در میــان فضــا ،ابــزاری نــو
بــرای تنظیــم حــرکات مــوزون شــهر طــرح کــرد( .بــرای توضیحــات بیشــتر رک :پاکــزاد ،جهانشــاه ( .)1397ســیر اندیشـههای شهرســازی ،ص )292-291
4 See: Halprin, Lawrence (1970). The RSVP Cycles: Creative Processes in the Human Environment. New York
:
George Braziller; Process: Architecture 4, February 1978.

عــاوه بــر حــواس پنجگانــۀ ارســطویی ،مــا از سیســتمهای حســیای برخورداریــم کــه نمیتــوان در
معمــاری آنهــا را بهطــور خــودآ گاه تشــخیص داد و از آنهــا بهــره گرفــت .از نظــر رودلــف اشــتاینر7حواس
مــا در قالــب دوازده حــس المســه ،حــس زندگــی ،حــس خود-حرکــت ،تعــادل ،بویایــی ،چشــایی ،بینایــی،
حــس دمــا ،شــنوایی ،حــس تکلــم ،حــس مفهــوم و حــس نفــس یــا ایگــو 8طبقهبنــدی میشــوند .مهمتریــن
حــس از میــان ایــن حــواس در تجربــۀ معمــاری ،میتوانــد حــس وجــودی باشــد (کــه ترکیبــی از حــس
زندگــی و حــس ایگــو از دیــدگاه اشــتاینر اســت) .مــا بیــش از اینکــه بــه حــس بصریمــان بــه صــورت
جداگانــه بســنده کنیــم ،بــا تمــام حــس وجودیمــان بــا معمــاری درگیــر میشــویم .چطــور یــک معمــار
از طریــق تجربیــات برخاســته از حــس وجــودیاش ،تصــور و ایدهپــردازی میکنــد و آن را بــه اشــتراک
و گفتگــو میگــذارد؟ بــرای همهجانبهکــردن پرســش از حسهــا و عینیــت بخشــیدن بــه تأثیــرات آن،
مکانیزمهــای معیــن زیستشــناختی در مــا وجــود دارد ،همچــون فاصلههــای فضایــی کــه بهصــورت
ناآ گاهانــه در موقعیتهــای رفتــاری متفــاوت تنظیــم شــدهاند .همانطــور کــه ادوارد هــال 9متخصــص حــوزۀ
انسانشناســی در کتابهــای تأثیرگــذارش در دهــۀ  1960و  1970میــادی آن را مطــرح نمــود 10.او نقــش
ـاص شــرایط فرهنگــی معرفــی کــرد و از منظــر انسانشناســانه ،ایــن واقعیــت
و سلســلهمراتب حــواس را خـ ِ
کــه زمینــۀ اخالقــی فعالیتهــای طراحــی در حیطههــای فرهنگــی مــورد تردیــد اســت را نشــان داد .طراحــی
در بســتر فرهنگــی بیگانــه ،بــه خطــر تفســیر غلــط و زیــاد سادهپنداشــتن کدهــای رفتــاری نیم ـهآگاه و نیــز
نادیدهانگاشــتن واقعیتهــای حســی بیگانــه بــا پیشزمینههــای متفــاوت فرهنگــی طــراح منجــر میشــود.
در رشــتۀ معمــاری ،پذیــرش بیچونوچــرای فرآینــد جهانــی شــدن از اســاس مــورد بحــث و تردیــد
اســت .عــاوه بــر ایــن ادوارد هــال خاطرنشــان میکنــد کــه تحقیقــات نشــان میدهــد حتــی غــدد درونریــز
مــا بــا جهــان خــارج و انســانهای دیگــر ارتبــاط برقــرار میکنند11.آخریــن تحقیقــات بــرای فهــم ایــن
موضــوع کــه مــا چگونــه بــا جهــان رابطــۀ متقابــل برقــرار میکنیــم ،پژوهشــی دربــارۀ باکتریهــا اســت
1 Marwan Al-Sayed
2 Wendell Burnette
3 Rick Joy
4 Amangiri, Kane County, Utah
5 See Pallasmaa, Juhani (2002). Rick Joy: Desert Works. New York: Princeton University Press, p 20.
6 Havik, Klaske (2014). Urban Literacy: Reading and Writing Architecture, nai010 (Delft).
7 Rudolf Steiner
8 See Soesman, Albert (1998). Our Twelve Senses: Wellsprings of the Soul. Stroud, Gloucestershire: Hawthorn Press.
9 Edward T Hall
)10 See Hall, Edward T. (1966). The Hidden Dimension. New York: Anchor Books, Doubleday; Hall, Edward T. (1976
Beyond Culture. New York: Anchor Books.
11 The research on the chemical communication of the endocrine glands was carried out by AS Parkes and HM Bruce in
1961: The Hidden Dimension, op cit, pp 33–4.
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و برقــراری ارتبــاط بــا واقعیتهــای حســی و وجــودی ،پدیــد آمــده اســت کــه موضــوع ادبیــات و شــعر را
مطــرح میکنــد .زمانــی کــه قطعــهای فاخــر از ادبیــات خوانــده میشــود ،مــا ماهیــت پیچیــدۀ محیــط،
فضاهــا ،بناهــا ،موقعیتهــا و شــخصیتهای انســانی کــه مبتنــی بــر پیشــنهادات کالمــی نویســنده اســت
ِ
کلمــات شــاعر یــا رماننویــس ،میتوانــد بهخوبــی بــه تصــور
را تخیــل میکنیــم .ایــن ظرفیــت جادویــی
2
1
فضایــی ،موقعیتــی و ملمــوس معمــار یــا طــراح بســط پیــدا کنــد .مروانالســید  ،ونــدل برونــت و ریــک
جــوی 3در پــروژه هتل-تفــرجگاه آمانگیــری در کیــن یوتــا ،)2008( 4بهجــای نشــاندادن طراحــی بهواســطۀ
تجربــی واقعــی بــا
مــدارک بصــری از طریــق ترســیم ،بهصــورت آگاهانــه بــر درهمتنیدگــی کیفیتهــای
ِ
اســتفاده از توصیفــات ادبــی تأکیــد کردنــد 5.یکــی از مطالعــات اخیــر در کاربــرد ابــزار زبانــی و ادبــی در
6
ـگارش معمــاری اســت.
طراحــی شــهری ،نیــز کتــاب کالســک هاویــک بــا نــام ســواد شــهری :خوانــش و نـ
ِ
نــگارش معمــاری در حــال حاضــر بــه یــک ایــدۀ معتبــر تبدیــل شــده اســت.

کــه اطالعــات حیاتــی و واکنشهــای متابولیســم بــدن مــا را در موقعیتهــای مختلــف زندگــی پــردازش
میکننــد .پیامدهــای ایــن واقعیــت کــه مــا دیانایهــای باکتریایــی بیشــتری از دیانایهــای بشــر داریــم،
در فهــم طراحــی محیطــی چیســت؟
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ایــن ســؤاالت فهمــی زیستشناســانه و زیستتاریخشناســانه از خودمــان را میطلبنــد و اینکــه ایــن
فهــم میتوانــد نهایتــ ًا پاســخی بــه ســؤاالت مطــرح شــدۀ فــوق باشــد .ادوارد ویلســون 1زیستشــناس
[درکتــاب] علــم و اخالقیــات زندگــی اندیشــهاش را اینگونــه برانگیزاننــده مطــرح میکنــد« :بزرگتریــن
مشــکل مــا برخاســته از ایــن حقیقــت آن اســت کــه نمیدانیــم چــه هســتیم و بــا هــم ســر اینکــه میخواهیــم
چــه باشــیم توافــق نداریــم» .2طراحــی نیازمنــد آن اســت کــه بــر پایــۀ فهمــی آگاهانــه از زیســت شــناختی بنیــان
نهــاده شــود.

تصویر  .6اثر سیگارد لورنتس ،کلیسای سنمارک ( ،)st Markاستکهلم ،سوئد1960 ،

1 Edward O Wilson
2 Wilson, Edward O (1984). Biophilia: The Human Bond With Other Species. Cambridge, MA and London: Harvard
University Press, p 20.
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شــکی نیســت کــه وظیفــه و رســالت معمــار ایجــاب میکنــد کــه فهــم پدیده[هــا] فراتــر از حــس
بینایــی اتفــاق بیفتــد و تیزبینیهایــی از رابطــۀ متقابــل کــه بهســختی بتوانــد از طریــق ابزارهــای بصــری بــه
گفتگــو گذاشــته شــود .امــروزه ،نیــاز اصلــی در تحقیــق ،آمــوزش و عمــل ،بســط ظرفیتهــای تخیــل و
انتقــال فکــر طــراح ،فراتــر از قلمــروی بینایــی بــرای شناســایی و فهــم بدنمنــد و فراگیــر اســت .ایــن فهــم
ـل همدالنــه بهدســت بیایــد .در اصــل حــواس و رفتارهــای مــا از
میتوانــد بهواســطۀ درونیســازی و تخیـ ِ
نظــر زیســتی شــرطی شــدهاند ،بنابرایــن در آمــوزش معمــاری بایــد چنیــن جنبههــای زیستشناســانهای نیــز
دیــده شــوند .صحــت تجربــۀ مــا از واقعیــت در ماهیــت الیـهای ،هماهنــگ و متعامــل نهفتــه اســت کــه مــا
را بــه عنــوان یــک موجــود بشــری کامــل بــا همــۀ حــواس ،احساســات ،غرایــز ،خاطرههــا و تخیلمــان درگیــر
میکنــد.
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