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 با استفاده از اصول معماری حسی طراحی موزه

 
 فاطمه خسروی: نام و نام خانوادگی نويسنده اول

 (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دامغان ) وابستگی سازمانی نویسنده
  .COMKHOSRAVI27@YAHOOآدرس پست الكترونيك نویسنده 

 

 فاطمه الیاسی: دومنام و نام خانوادگی نويسنده 

 (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بابل)وابستگی سازمانی نویسنده 
 F.elyasi@ymail.comنویسندهآدرس پست الكترونيك 

 

 علیرضا کريمی کلور :سومنام و نام خانوادگی نويسنده 

 (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دامغان)وابستگی سازمانی نویسنده 
 alirezaarchi7@gmail.comآدرس پست الكترونيك نویسنده 

 

 جبین آمنه آتشین: سومنام و نام خانوادگی نويسنده 

 (البرز دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد)ازمانی نویسنده وابستگی س
 atashin_architect@yahoo.comآدرس پست الكترونيك نویسنده 

 
 چکیده 

امروزه موزه ها مراکزی پویا و تاثير گذار در سطح منطقه ای، ملی و جهانی بوده و نقش اساسی در هویت سازی شهری، فردی، 

دارند، همچنان که شهروندان نيز در سرنوشت و چگونگی هویت موزه ها نقش دارند و همواره بر اهميت موزه ها به قومی و ملی 

عنوان ثروت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسط مسئولين فرهنگی و اقتصادی برای رونق صنعت گردشگری تاکيد می کنند، 

روش های گوناگون و با توجه به سطح دانش و سن بازدیدکنندگان ارائه موزه ها آموزش عملی را مد نظر دارند و این آموزش به 

تعادلی موزون بين ساختمان و محيط  ،در معماری .ارائه روش های بهتر یادگيری استمی دهند و تالش موزه داران همواره 

اخير با گذر از عصر  سالياندر .طبيعی آشكار است و همانند یكی از موجودات با آن همنفسی و همدلی صورت گرفته است

درکنار کميت و  به عنوان مهم ترین موضوع طراحی معماری،کيفيت شاهد تغيير نگرش مردم، اطالعات به عصر مفهومی،

. این نگرش در طراحی معماری را طراحی حسی نام نهادیم .معناگرایی در کنار تمام مزیت های کمی گرای پيشين می باشيم

شده اما نام های گوناگونی را به خود  ن است و در تمام اعصار این مهم در طراحی ها لحاظ میاین معماری بی زمان و بی مكا

روش جمع آوری . سته از داده ها تبيين شده استااین نوشته رویكردی کيفی دارد و در چارچوب نظریه برخ . .می گرفته است

از دستاورد های . بوده است( وه مطالعات کتابخانه ایبه شي)و اسنادی ( به شيوه مصاحبه شفاهی)اطالعات آن از طرق ميدانی

این پژوهش معرفی رویكرد طراحی حسی در معماری و طراحی موزه، با ارایه راهكارهای مفهومی و کاربردی و روش طراحی 

 .مناسب برای موزه ها می باشد

 ير ناخودآگاهكنولوژی  و طراحی حسی، ضمتمعماری حسی ،  موزه،  :واژگان کلیدی: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

محيط پيرامون بر، "چگونه حواس ما منجر به ادراک جهان پيرامون مان می شوند؟ پاسخی مجمل به این پرسش این است که 

گيرنده های حسی ما تاثير می گذارد و این تاثير پس از تبدیل به فعاليت عصبی و انتقال به مغز، الگو های فعاليتی گوناگونی را 

تجربه آگاهانه ما از جهان پيرامون مان نتيجه فعاليت عصبی در قشر مغز . لف قشر مغز پدید می آورددر نواحی مخت

گاهاً این تحوالت درونی و گاهاً از طرف یك . هنر در طول زمان دستخوش تحوالت بسياری بوده است( 11: 1931فيش،)".است

ما از اقتصاد و ".جامعه، دائما در حال تغيير و تحول بوده است با اینحال جریان معماری سيال و همراه. نيروی برونی بوده است

بنا شده به جامعه ای گذار می کنيم که  1جامعه ای که بر مبنای قابليت های منطقی، خطی و شبه کامپيوتری عصر اطالعاتی

می شود، جامعه ای که عصر  برمبنای قابليت های خالقانه، همدلی با یكدیگر، سازنده تصاویر واضح از آینده پر اميد جایگزین

ما در حال ورود به عصر دانش زیست شناختی و تفكر زمينه گرای بوم شناختی هستيم، این آگاهی . ناميده می شود  مفهومی

سيستم های دریافتی، تجسدی و عصبی انسان در جهتی . نو واقعياتی که انسان با آن سرو کار دارد را مورد تایيد قرار می دهد

اهميت این موضوع دو چندان می . ه اند که وی را به پردازش دانش و واکنش های حياتی وجودی خود قادر سازندپرورش یافت

معماری اولين ابزار ارتباطی ما در فضا و زمان می باشد و به این ابعاد، مقياسی انسانی می "شود وقتی متوجه شویم که

ز مقياس انسانی به مقياس جهانی سازی و معماری پایدار در سطح کره درحاليكه امروزه معماران ا( 1 : 1931پاالسما،)".بخشد

این نكته تفكر برانگيزی است که احساس بيگانگی و جدایی اغلب در پيشرفته ترین محيط های  "زمين عظيمت کرده اند

انسان در فرایند تفكر و باید توجه داشت ( 2 : 1931پاالسما،)". تكنولوژیكی مانند بيمارستان و فرودگاه فراخوانده می شوند

ادراک هموار حس بينایی را ارجح بر حواس دیگر قلمداد می کند و این سلطه به سرکوب دیگر حواس و در نتيجه فقدان ادراک 

دالیل مختلفی برای این مهم شمرده شده که از جمله آنان عدم توجه به نياز های انسانی . راستين از محيط انجاميده می شود

ارزش های کمی گرایی،حاصل تفكر )نياز های انسانی نه به معنای ریز فضاهای عملكردی و برنامه فيزیكی بنا. باشدکاربران می 

، محصوالتی مانند دید و (محصول تفكر با هر دو نيمكره مغز)بلكه به معنای چيزی فراتر از اینان( محض با نيمكره چپ مغز

انسان در دوره باستان محيط خود را به مثابه در بردارندگی خصلت "...ش و منظر انسان، کشف و شهود وی در اثر، القای آرام

او به خصوص دریافت که همنوا شدن با روح محافظ جایی که زندگی او در آن واقع می شود اهميت . های معين تجربه می کرد

نورنبرگ )".روانی وابسته بود بقا در گذشته به داشتن ارتباط خوب با مكان در معنای فيزیكی و نيز. وجودی زیادی دارد

و کاربرد عناصر  9ما در این مقاله درمورد اهميت موضوع، مبانی نظری، پارادایم های دخيل در روش طراحی(93: 1931شولتس،

 .طراحی حسی در طراحی موزه ها وروش طراحی با این دید در طراحی معماری بحث خواهيم نمود

 بیان مسأله

ها نوعی آرامش درونی و ارضای روحی و درک متقابل را در آن ها به  ثير بر ضمير ناخودآگاه انسانمعماری حسی می تواند با تأ

در این راستا باید بتوان بدون توجه به مشكالت ذهنی، فكری و مالی و سایر مسائلی که بازدیدکننده با آن سروکار . وجود آورد

دآگاهشان نفوذ کرد و به نوعی شناخت درست از موضوع موزه دارد، با طرحی صحيح و به جا در فضای موزه به ضمير ناخو
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را درک کند و متوجه تغيير حالت  رسانيد، طوری که خود فرد در طول بازدید از موزه با تمام احساسات درونيش هدف موزه

ی سعی در این روش طراحی بدون در نظر گرفتن فرم بيرونی یا حتی پالن بند. خویش نشود و ناخودآگاه آن را درک کند

از جمله )طراحی حسی تمامی حواس انسان . تحریك احساسات کاربر با استفاده از عوامل ذکر شده در فوق را دارد

 .را درگير خود می کند و آن را به سمتی که طراح، می خواهد سوق می دهد( بينایی،شنوایی،چشایی،المسه و بویایی

که اساس آن شناخت مخاطب اصلی  ویج دهيمررسی، پردازش و تربر آن است معماری و طراحی حسی را ب ينتالش محقق

خود کالبد بنای موزه نيز آموزش و ترویج فرهنگ،  معماری، یعنی انسان است و با استفاده از آن، در طراحی موزه، عالوه بر 

 .آشنایی با هدف تشكيل موزه باشدماهيتی آموزش گونه و نمونه ای مناسب برای 

  اهداف پژوهش

کهن الگوها و استفاده برای  شناخت تكنيك های طراحی حسی،، پارامترهای الزم برای طراحی موزه با رویكرد آموزش تعيين

هدف  که  تحقيق و آموزش اوليه به مطالعه، طراحی موزه و نيز آشنایی عالقه مندان، (ضمير ناخودآگاه)آموزش غير مستقيم 

  .تشكيل موزه است

 روش تحقیق

و سوی کيفی دارد و از آنجا که هدف اصلی آن انجام حرکتی مطالعاتی بينابين معماری و انسان شناسی این پژوهش سمت و 

از جمله روش های تحقيق در علوم اجتماعی با سمت و ".رویكردی اجتماعی پيش رو دارد باشد، میکاربرد آن در طراحی موزه 

در تالش برای خلق نظریه ای جدید و کاربردی پس قين محق در این روش .باشد نظریه ی برخاسته از داده ها می سوی کيفی،

و با جمع آوری پرسشنامه یا انجام مصاحبه های اند از انجام مطالعات اوليه و جمع آوری مستقيما پا به ميدان تحقيق گذاشته 

 .دننک آسيب اصلی اجتماع را استخراج می تحليل اطالعات و جمع بندی، شفاهی،

 :متن اصلی

 موزه

اساسنامه خود  3و9شورای بين المللی موزه وابسته به سازمان فرهنگی، علمی و تربيتی سازمان ملل متحد یونسكو در بند ایكوم

. موزه، موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که در آن به روی همگان گشوده است»: در تعریف موزه چنين می گوید

ه انسان و محيط زیست او، گردآوری، حفظ و ایجاد ارتباط بين این آثار، به هدف موزه ها تحقيق در آثار و شواهد بر جای ماند

 «.ویژه به نمایش گذاردن آن ها به منظور بررسی و بهره وری معنوی باشد

امروزه با تعاریف متفاوت وگاهاً  متناقضی روبرو هستيم، چراکه تعریف موزه نمایانگر رویكرد به این مقوله می باشد و گوناگونی  

گسترش و تنوع موضوع، نوگرایی در ساختار و روش موزه و بسياری از عوامل دیگر ». یكردها سبب تعدد تعاریف گردیده استرو

نمود الهامی  موزه یك انبار نگهداری نيست؛ «.خصوصا رویكرد به این موضوع مسبب تغييرات دائمی در تعاریف ارائه شده است

ها رفته و سيری که طی شده تا هرکدام از ما به این  یای رنج و شادی است که بر آنگو های پيش از ما شده، است که به انسان

آنچه قرن بيستم پدید آورد، توانایی گشودن روزنه ای به طراحی کالسيك  (3. 1931.زاد خانی) .جایی برسيم که اکنون هستيم

بنابراین تجربه  .به آن وارد یا از آن خارج شویم روح قرن بيستم باعث شد از طریق این روزنه، .هماهنگ به گونه ای دیگر بود

 (39. 1921.ریچارد مير.ورنر بالزر)  .بودن در موزه، به معنای سكون و ایستایی نيست، بلكه تغييری پيوسته و هميشگی است
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به گردآوری،  موزه نهاد و مكانی است که: ميالدی موزه این گونه تعریف می شد 1331موزه ها در جهان امروز،تا بيش از دهه 

ميالدی،  31ثبت، حفظ، نمایش و تفسير آثار تاریخی می پردازد و این اطالعات را در اختيار عموم قرار می دهد اما بعد از دهه 

تعریف قبلی تغيير یافت و گفته شد که موزه ها، مردم را قادر می سازند که با دیدن مجموعه های تاریخی، الهام گرفته، 

امروزه موزه ها مراکزی پویا و تاثير گذار در سطح منطقه ای، ملی و جهانی بوده و نقش   (.91موزه ملی ص)ندبياموزند و لذت ببر

اساسی در هویت سازی شهری، فردی، قومی و ملی دارند، همچنان که شهروندان نيز در سرنوشت و چگونگی هویت موزه ها 

نگی، اجتماعی و اقتصادی توسط مسئولين فرهنگی و اقتصادی برای نقش دارند و همواره بر اهميت موزه ها به عنوان ثروت فره

رونق صنعت گردشگری تاکيد می کنند و موضوع آموزشی و دانشگاهی که روش آموزش آن ها نظری است، آموزش عملی را 

و تالش موزه  مد نظر دارند و این آموزش به روش های گوناگون و با توجه به سطح دانش و سن بازدیدکنندگان ارائه می شود

و اتحادیه موزه های بریتانيا برای تداوم و ( شورای بين المللی موزه ها)ایكوم . داران همواره ارائه روش های بهتر یادگيری است

یا ایجاد موزه های جدید، دستورالعمل هایی را به عنوان حداقل استانداردها برای تایيد صالحيت موزه ها تدوین کرده است و 

 .رالعمل موضوع آموزش از اهميت خاصی برخوردار استدر این دستو

 کمبود در کجاست؟

زیرا آنان  .اما این بحث اشتباهی است .طراحان هميشه خودشان را جزئی از مردم می دانند و معتقدند که آنها را می فهمند"

انند و راجع به زندگی مردم خيلی آنان راجع به فناوری زیاد می د .بطور همزمان هم خيلی می دانند و هم خيلی کم می دانند

مفاهيم درمعماری اصوال در دو سطح . درحاليكه مفاهيم زندگی مردم با مفاهيم تداوم پيدا می کند(113: 1923نورمن،)".کم

 شكل و ساختار، سطح اوليه ویژگی های مادی مانند رنگ،":بوردیو این دو سطح را اینگونه شرح می دهد .کلی مطرح هستند

در دیدگاه رمزگرایی  (?:Bourdieu,1974").رک شده و سطح دوم معنای مفاهيم رمزی پنهان در دل موضوع هستندتجربه و د

اما ميزان درک این مفاهيم به دو عامل  .مفاهيم انتقالی از هر شیء متناسب با قابليت های آن شیء است"اکولوژیك گيبسون 

لنگ نيز بر تاثير تجربه بر مفاهيم (?:Gibson,1966.")های روانی بستگی دارد یكی قرارداد های اجتماعی و دیگری تداعی

صرفا رابطه ميان فرم و عالم مثل  درنوع دیگر،(Lang,1988:26) .می نامد"مدل رفتاری"وی این مدل را  .ضمنی تاکيد دارد

. نظر نورمن جالب توجه استاز طرفی اگر معماری را به مثابه ابژه ای که باید از طریق تجربه کشف گردد بدانيم  .مطرح است

یا )رفتاری و تفكری واکنش افراد در برابر اشياء در سه سطح غریزی،"دانلد نورمن نویسنده کتاب طراحی حسی معتقد است که 

کيفيت "بو وتمام آنچه که نورمن صدا، حس اوليه، سطح غریزی با ظاهر،(21: 1923نورمن،) ".صورت می گيرد( اندیشمند

مهمترین مسئله "کاربرد".سطح رفتاری به نحوه استفاده از شیء توجه دارد(28: 1923نورمن،).رتباط داردمی نامد ا"فيزیكی

قابليت استفاده و احساس  فهم آسان، عملكرد،"نورمن برای طراحی رفتاری خوب چهار جزء اصلی  .طراحی در این فاز می باشد

تفكری تماما در ارتباط با معنای شیء و پيام آن به مخاطب می  و در نهایت سطح( 23: 1923نورمن،.)را بر می شمارد"فيزیكی

  (38: 1923نورمن،). بنيان نهادن یك مدل مفهومی کامل و بی نقص است راز خوب فهميدن، .باشد

نشانه ها و  الگوها، نظام نظری شامل تصورات، .پوشش و مصالح می باشد سازه، نظام کالبدی شامل مواردی از قبيل عملكرد،

 .ل ها می باشدسمب
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 (جا به جائی بينایی، چشایی، المسه، بوئيدن، شنوائی، :شامل) حواس انسانی: نظام حسی شامل  

نقاط عطف  ریتم داری، سكانس بندی، مقياس، آکوستيك، دید، بافت، نور، رنگ، زمان، مانند مناظر، عوامل ماهویتوجه به 

چون  عوامل اقليمیکه می توان آنرا به (82: 1931الوسون،)"(های سایتامكانات و محدودیت )نيروهای بيرونی موجود در سایت"

 .دسته بندی نمود... و دیگر بناها، محصوالت فرهنگی منطقه... باد،نورخورشيد ،دما و

موردتوجه می ... چون لحظه ورود وخروج، طرز رسيدن به بنا، حرکت در فضا، تجربه فضائی و  سكانس هایی موثرهمچنين 

 .باشند

در تفكر سنتی غایت کار هنرمند و معمار آن است که اثر "گاه معماری ایرانی در این بينش کجاست؟ معماری معاصر چطور؟جای

هنر و معماری سنتی هرگز در پی ... خویش را در راستای باورها و هنجارهای جامعه و در جهت رفع نياز های مردم قرار دهد

هنجارهای جامعه نبوده و پيوسته خود را در خدمت پندارها و رفتار های جامعه قرار نقض، نفی، مجادله و مقابله با ارزش ها و 

هرچند که همراهی هنر و معماری با هنجار های جامعه را در تمامی جوامع سنتی می توان یافت، ولی در گستره  ... داده است

اندرونی،  "(13 : 1931حجت،)".كتب هستيمادیان توحيدی و به ویژه در جامعه ی اسالمی شاهد حد اعالی همسویی هنر و م

: 1913ابوالقاسمی،)".بيرونی، عفت، درونگرایی و سلسله مراتب فضائی، از اثرات و تبعات اصل حرمت و محرميت در معماری است

ی سازمان یابی خالق فضا در معمار".اصلی که ریشه آنرا باید در فرهنگ حجاب و حتی کشف و شهود ایرانی جستجو کرد " (11

از همين منظر باید متوجه شویم که اصول ( 11: 1922حائری،) ".ایران، در ارتباط متقابل با شيوه زندگی شكل گرفته است

اجتماعی فرهنگی بوده اند که هدف طراحی قرار می گرفته اند وکالبد معماری ساخته شده در خدمت رفع، بيان و نمایش 

این  (119: 1923نورمن،). تفكری حقيقتا درباره ی تجارب بلند مدت مشتری است طراحی .عناصر فرهنگی  زندگی کاربر بوده اند

خدمت فرهنگی نه تنها از طرق مستقيم به کاربر القاء می شد بلكه از طریق غير مستقيم و بازی با روح و روان کاربر نيز سعی 

این دو آنچنان به هم نزدیك شده اند که تمایز  هرچند در بيشتر موارد در معماری ایرانی. در القای غير مستقيم موضوع داشتند

 .دادن آنها از یكدیگر تقریبا غير ممكن می نماید

در عين حضور در زیر چتر )مسلم آنچه که ریشه گستردگی واژگان عناصر کالبدی معماری در ایران، حاصل تنوع اقليمی ایران 

ساس نام ها و مختصر تغييرات عملكردی آنان و اساسا پس دسته بندی عناصر بر ا. می باشد( خدمت به یك فرهنگ یكسان

آنچنانكه دیگر محققين نيز به مراتب . حرکت در جهت بررسی ميروسكوپيك این معماری بی فایده است و ره به جایی نمی برد

ای عالم از امروز و در عصر حاکميت عقالنيت مدرن و دستگاه شناخت علمی بر همه ی پدیده ه".بر این مورد تاکيد کرده اند

جمله هنر و معماری، آثار هنر و معماری سنتی نيز تجزیه تحليل علمی شده و پژوهندگانی در پی دریافت حكمت نهفته در این 

 .آثار دست به کالبد شكافی هنری زده اند

 ( جهان)بدن در مرکز

کنيم و دنيا، مارا انتخاب می کند، نقش  از طریق بدن های مان به مثابه مراکز زندۀ ارادی است که ما دنيایمان را انتخاب می

بدن منظرۀ مرئی را دائماً زنده نگاه می دارد؛ زندگی را . کالبد انسان در جهان پيرامون همانند نقش قلب در ارگانيسم بدن است
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سی بدن از طریق به درون آن می دمد؛ آنرا باطناً پایدار نگاه می دارد و با آن سيستم واحدی را به وجود می آورد، تجارب احسا

تئوری روان کاوی فروید نظریۀ . بدن، یا به بيانی دیگر در ساختار واقعی بدن، و چگونگی هستی انسان به هم پيوند خورده است

بدن و حرکات ما درکنش متقابل پایداری . یا طرح واره بدن را به مثابه مرکز به هم پيوستگی معرفی کرده است(( تصویر بدن))

هيچ کس جدا از زیست گاه خود در فضا نيست و فضا نيز با تصویر ناخودآگاه از ادراک شخصی مرتبط . ارندبا محيط قرار د

هرمكانی حداقل تا اندازه ای می تواند به یاد آورده شود؛ تاحدی به این دليل که آن مكان بی همتاست و نيز به این دليل .است

. الزم را بمنظور نگاه داری آن در دنيای شخصی ما به وجود آورده است که بدن های ما را تحت تاثير قرار داده و اشتراکات

(Ibid,p 105) تمامی حواس که شامل بينایی نيز می شوند، می . چشم ها می خواهند با سایر حواس مشارکت داشته باشند

ک بين پوست و محيط، توانند الحاقاتی بر حس المسه تلقی گردند آنها، به مثابه شاخه های تخصصی از پوست، سطح مشتر

تمام ادراک از حفرۀ دهانی شروع )) در دیدگاه رنه اشپيتز . ميان درونيات  مبهم بدن و ظاهر بيروین جهان ، را تعيين می کنند

دریافت بصری ماده، فاصله و عمق فضایی،  ((.می شوند؛ پلی که از دیرباز برای دریافت درونی به ادراک بيرونی به کار می رود

از نظر بار کلی بينایی به کمك حس المسه احتياج دارد تا احساس استواری، . ارکت حافظۀ بساوایی ممكن نيستبدون مش

 پایداری و برجستگی را فراهم آورد

 .بينایی جدا افتاده از المسه نمی تواند، هيچ ایده ای از فاصله، کيفيت بيرونی، یا عمق و در نتيجه از فضا یا بدن داشته باشد

می توان از حس المسه به عنوان ضمير ناخود آگاه . ی آنچه را که المسه پيش از آن می دانسته آشكار می کندحس بينای

چشمان ما سطوح دوردست، لبه ها و اشكال را لمس می کنند و حس المسه به طور ناخودآگاه رضایت یا عدم . بينایی یاد کرد

 .رضایت از یك تجربه را تعيين می کند

طراحی یك "از این منظر (3 : 1931پاالسما،)".دستان می خواهند نظاره کنند و چشمان می خواهند لمس کنند":گوته می گوید

مكان می تواند از جنبه های متفاوتی بر قدرت یا نحوه انتخاب مردم تاثير بگذارد، می تواند بر تداوم گزینه های مربوط به 

نگریستن )غنای حسی را به معنای (1: 1931بنتلی،)".ی ناميده می شودکيفيتی که غنای حس. تجربيات حسی مردم تاثير بگذارد

معماری از درون تجربه ی آگاهانه ی آن و از طریق احساس معمارانه دانست و آن را در تقابل با تحليل وجوه فرمال و ( به

به واقع ما معماری را از . ستبه تعبيری در جست و جوی زبان درونی بنا ا. خصوصيات ظاهری بناها و ویژگی های آن قرار داد

المسه جنس و بافت را به . چشم فاصله را لمس می کند، اما المسه نزدیكی را می بيند.طریق همه ی حواس تجربه می کنيم 

. صدا و صوت از نزدیكی و صميمت سخن می گویند، دیدن دورتر از شنيدن است، گوش بسی نزدیكتر از چشم.خاطر ميسپارد

در ایران اما نقطه شروع فراموشی غنای حسی در طراحی معماری . ه ی هر فضایی اغلب رایحه ی آن فضاستماندگارترین خاطر

به نظر ميرسد تا پيش از آن،  (139: 1931حجت،) .در زمان قاجاریه دانست"(آبادانی برای کامرانی)استعمار"را باید از نفوذ ایده ی 

 . وجه بوده استمعماری برای معمار از این دیدگاه بسيار مورد ت

 نظريۀ اشلی مونتاگو( يوهانی پاالسما)لمس کردن جهان 

اولين واسطۀ برقراری ارتباط و موثرترین محافظ ما؛ حتی قرنيۀ شفاف . پوست دیرینه ترین و حساس ترین اندام بدن ماست)) 

ادراکات، و منشا ادراک حواس حس المسه، احساسی متمایز از سایر . چشم نيز از الیۀ تغيير یافتۀ پوست تشكيل شده است
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واقعيتی که به نظر می رسد در ارزیابی گذشته از این حس به عنوان مادر تمامی . بينایی، شنوایی، بویایی و چشایی می باشد

حس المسه، احساسی است که موجب تكامل تجربۀ ما از جهان و نيز هستی وجودی ((. حس ها مورد توجه قرار گرفته بود 

بدن من به یادم می آورد من که . تی ادراکات بصری نيز در زنجيره ای مرتبط با حس المسه تكميل می شوندح. مان می شود

به [ نگاه]بدن من حقيقتاً مرکز جهان ادراکی من است؛ نه به مثابه نقطۀ کانونی چشم انداز. هستم و در کجای دنيا واقع شده ام

 (1 پاالسما،یوهانی،ص) تصاویر ذهنی تخيل و ترکيبجهان، بلكه به مثابه مكان واقعی ارجاع، حافظه، 

 (فردریش نيچه.)گوش های رقصنده در پنجه های پای او جای دارند -

 (ریچارد رورتی.)اگر جسم کمی آسان تر درک می شد، هيچ کس به وجود ذهن پی نمی برد -

 ( وپونتیموریس مرل)چگونه نقاش یا شاعر می تواند چيزی به جز مواجه اش با جهان بيان کند؟  -

 بینايی و معرفت

توسط  –برتری معرفت شناختی حس بينایی  –هم چنان که پارادایم بينایی محور از ارتباط ما با جهان و درک ما از معرفت 

فالسفه آشكار شده، ضروری ایست که نقش بينایی در ارتباط با سایر حس ها در ادراک و تجربۀ عملی معماری نيز به طور 

بر نحوِۀ بودن انسان را در معماری، همانند سایر هنرها، به طور اساسی با پرسش های مبتنی . بينی قرار گيردانتقادی مورد باز

جهان بيان و تشریح می کند و عميقاً با پرسش های متافيزیكی از خویشتن و جهان، ارتباط با دنيای درون و بيرون ، زمان و بقا 

معماری نخستين ابزار ارتباطی ما با فضا و زمان است و به این ابعاد مقياسی انسانی می . و نيز زندگی و مرگ درگير است

معماری فضای الیتناهی و زمان بی انتها را برای همراه شدن، ساکن شدن و درک شدن توسط انسان تحت سلطه می . بخشد

در نتيجۀ وابستگی متقابل فضا و زمان، دیاليتيك فضای درون و برون مادی و معنوی، جسمانی و ذهنی و تقدم آگاهی در . گيرد

سلطۀ  .و تاثيرات متقابل آنها، تاثير اساسی بر سرشت هنر و معماری دارد باب ادراکات حسی، همانند نقش های به هم وابسته

هنر چشم مطمئناً ساختارهای مهيب و . چشم و سرکوب شدن سایر حواس ما را به جدایی، انزوا و ظاهر گرایی سوق می دهد

عموماً در عقل و چشم جای  طراحی مدرنيستی. تامل برانگيزی توليد کرده اما بودن انسان در جهان را تسهيل نكرده است

 .گرفته است؛ اما برای بدن و سایر ادراکات حسی در کنار خاطرات، تخيالت و رویاها ماءوایی وجود ندارد

 معماری و ادراک حسی

با گسترش حوزۀ نظری و معرفت شناختی پسامدرنيسم و جهان بينی پسا ساختارگرای مبتنی بر سوژه مرکز زدایی شده، به 

ازجمله این وجوه . های ایدئولوژیك و پارادایم های نظری جدیدی از سایر رشته ها وارد گفتمان معماری شدند تدریج چارچوب

 (1قدس،رامين، ص).ميان رشته ای، رهيافتی موسوم به پدیدارشناسی است

ه یا ناآگاهانه نزد به صورت آگاهان(  زمين ساخت)رهيافت پدیدارشناسانه در معماری عالوه بر توجه مجدد به سایت و تكتونيك

پدیدارشناسی از . طراحان معاصری همچون تادائو آندو، استيون هال و پيتر زومتور مكتب فكری بسيار تاثير گذاری بوده است

یك سو در تقابل با تفكر دوپارۀ مبتنی بر ابژه و سوژه دکارتی است چرا که انسان را نه در مواجه با چيزها، که در کنار و همراه 
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یابد و از دیگر سو مقابل علوم طبيعی است که ابژۀ در معرض تحليل را از زمينۀ کيفی اش جدا ساخته و در قالب جهان  آنها می

  (2قدس،رامين، ص.)انتزاعات علمی فرو می کاهد

، رنگ، در تفكر یوهانی پاالسما این رویكرد با اتكا بر ادراک حسی پنج گانه به گرایش مجدد در باب کيفيات حسی مصالح، نور

 (2قدس،رامين ،ص).قدمت و تاریخچۀ ماده در زنجيره ای از زمان منجر شده است

پس از رنسانس و با ابداع بازنمایی بصری، چشم انسان همانند وجود او به عنوان مرکز جهان ادراک معرفی شد و قوۀ بينایی را 

سایر حواس به ابزاری در جهت بازنمایی دقيق پرسپكتيو رنسانسی با سرکوب . به نوعی ابزار جست و جوی علمی بدل ساخت

اما در نيمۀ دوم قرن گذشته به تدریج تمایل وافر در به کارگيری حس . واقعيت و بدل به شالودۀ هنر، تفكر و علم مدرن شد

بر نقش  بينایی که با تقليل و نادیده گرفتن مستمر سایر کيفيات حسی و جسمانی در هنر و معماری مدرن همراه بود با تاکيد

بدن به عنوان مرکز جهان ادراکی به چالش گرفته شد، ناظر بر این رهيافت امروزه شاهد اهميت روزافزون ادراکات حسی در 

پاالسما تاکيد بی قيد و شرط . زمينۀ هنر و معماری و انتقادهای دامنه دار به تصویرپردازی محض و عملكرگرایی مدرن هستيم

تصویر . طی بينایی را عامل به وجودآورندۀ حس بيگانگی در شهرها و معماری معاصر می داندبر تكنولوژی و فقر ادراک محي

سازی کامپيوتری به مثابه ابزار مولف طراحی معاصر که به حذف پدیدار و فرآیند خلق معماری منجر می شود با فروکاستن از 

بدل ساخته و اشيا را در حد روابط سوری صرف تنزیل قدرت تخيل و ادراک حسی، ادراک بينایی را به ابزاری زایيدۀ تصاویر 

نوعی از معماری که همزمان پاسخ گوی تخيالت و تمایالت آدمی و تمامی ادراکات حسی اوست  (11قدس،رامين، ص.). داده است

 . و مسلماً در این جستجو می باسيت به تكنولوژی های جدیدی دست یافت

 تصاوير و هويت های مکان ها

است که بينش های قابل مالحظه ای نسبت به درون طبيعت هویت مكان ها از طریق لحاظ کردن اجزاء اصلی  اگرچه ممكن

آن ها کسب کرد، با این وجود روشن است که هویت تنها محصول چنين اجزایی نيست، بلكه به شكل اجتماعی ساختار می 

در واقع، برای غالب اهداف به نظر . كان تنوع پيدا می کندبه عبارت دیگر هویت با تصویر فردی، گروهی یا همگانی آن م. یابد

می رسد که تصویر یك مكان هویت آن است و این که درک چيزی از ساختار اجتماعی تصاویر پيش شرطی اساسی برای درک 

 (88، 1931ادوارد رلف،.)هویت است 

 مکان و حس مکان 

همچنين نمی توان . وصيف حقيقی مختصر، خالصه و ارائه کردهویت مكان برچسب ساده ای نيست که بتوان آن را در یك ت

در واقع یك فرد . استدالل کرد که هویتی واقعی یا راستين از یك مكان وجود دارد که به درون بودن وجودی مربوط می شود

درست همانطور که  -ندبيرونی می تواند در برخی معانی جنبه هایی از یك مكان را در مفایسه با فردی درونی بيشتر و بهتر ببي

ناظر یك بحث دیدگاهی را به دست می آورد که در دسترس بحث کنندگان نيست، هرچند که وی دادنی یا جدا ساختنی از 

هویت یك مكان شكل های بسياری به خود . هویت نه ثابت است و مطلق، نه دائماً در حال تغيير و تغيير پذیر -مكان ها نيست

 (منبع نگارنده.)ره  اصل مبنای تجربه این مكان در مقابل هر مكان دیگر استمی گيرد، اما هویت هموا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 فضای ادراکی

این . فضای ادراکی فضای عمل است و متمرکز روی نيازها و رفتارهای فوری، و به این معنی ساختاری به وضوح بسط یافته دارد

فضای ادراکی مرکزی دارد : توصيف شده (Norburg-Schulz,1971,p,13)به نقل از نوربرگ شولز  Nietzcheفضا از سوی نيچه 

که همان انسان مدرک است،  لذا سيستمی عالی از جهت ها دارد که با حرکت بدن انسان تغيير می کند، محدود است و به 

 ها و جهت ها هيچ معنی خنثی نيست، به عبارت دیگر متناهی، ناهمگن است و به شكل ذهنی تعریف و درک می شود، مسافت

فضای ادراکی همچنين قلمرو مواجهه های احساسی با فضاهای زمين، دریا، آسمان . تثبيت شده اند و به انسان منسوب هستند

... با حواسمان درک نمی کنيم ما فضا را صرفاً ":ماتور دراین باره چنين می نویسند. یا با فضاهای ساخته شده و خلق شده است

 فضا صرفاً: ت خود را در آن طرح می کنيم، ما به آن با عالئق احساسی گره خورد ایمما در آن زندگی می کنيم، ما شخصي

فضا هرگز خالی نيست بلكه محتوا و ذات دارد که هر  (Matore,1962,pp,22-23" ). در آن زندگی می شود... ادراک نمی شود

  ( 1، 1931ادوارد رلف،.)دو از نيت و تصور انسان ناشی می شوند و از شخصيت فضا 

   پیدايش فرم در معماری ايرانی

درنگاهی به سير تحول .اند ای به هم مرتبط هستند که در طول قرون متمادی تحول یافته آثار موجود در معماری ایرانی مجموعه

ر های اوليه د شناخت آن که فرم. شود پرداخت به تاریخ تحول فرم در معماری و خاستگاه آن از ضرورت برخودار می معماری،

و چگونه منشاء الهام برای آثار بسياری  اند، های اصلی شده چگونه به تكامل رسيده و تبدیل به فرم اند، چه دورانی شكل گرفته

 .موضوعی است که دارای اهميت در شناخت راز و رمز معماری غنی و توانمند ایرانی است اند، در طول قرون متمادی بوده

ها است،که در چهارچوب مباحث  باید در نظر داشت که منظور تيپولوژی فرم شود، هنگامی که از فرم معماری بحث می

بنابراین  .تواند به پالن اطالق شود، یا به شكل و حجم ،ویا به هر دوی آنها یعنی فرم می .شود تيپولوژی در معماری مطرح می

شود که هنوز  ی اوليه بر این اساس روشن میها حد خلوص فرم معماری،و یا حد تعيين فرم .باشد فرم معماری واجد فضایی می

های ساده و اوليه،رجوع به آثار معماری ایران پيش از  واجد مشخصه فضایی باشند،بدین ترتيب برای تجسس و شناخت فرم

 .ورود اسالم از اهميت بسياری برخودار است

 توازن حساس/تعادل موزوندر معماری 

آشكار است و همانند یكی از موجودات با آن همنفسی و همدلی صورت گرفته  تعادلی موزون بين ساختمان و محيط طبيعی

 شد که عناصر کالبدی در مكان و جای خود، حس و دانش عميق به وجودآورندگان آثار معماری آن دوران موجب می .است

رطوب و بارانی شمال وغير غير از مناطق م در ایران، .حضور خویش را مشخص نمایند و کاربرد هر کدام پاسخی باشد به محيط

با سرزمين نسبتاً خشك و گاهی کویری مواجه هستيم که از لحاظ اقليمی دو تمهيد ویژه را  از برخی مناطق خاص جنوبی،

همزیستی  .دریافت و حفظ آب جریان هوا، یكی حفاظت در برابر گرما و حرارت و دیگری به وجود آوردن خنكی، :کند مطرح می

ها با سلسله مراتب ساختمانی تعریف  ورودی. با طبيعت است(رفتارها)د مشترک فرهنگ با اقليم و محيط،ح

عرصه ورودی . آورند که جواب ودليل موازی خود را در تنظيم شرایط محيطی به دست می.(…دروازه،طاق،آستانه،درگاه)شوند می
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های ظریف به هشتی  ن از گرما و آفتاب است و حرکتباشد و همراه با مكث توأم با در امان بود مرز و حریم ویژه خود را دارا می

. یا به فضاهای تقسيم،زمان حس تحوالت جوی ودر زمان گذشت و تغيير آرام گرمای بيرون به آسایش و خنكای داخل است

آب  ها وتصاویر،کامالً در امتزاج با احساس جسمی از گرما،خنكی،حرکت هوا و دستيابی به پيوند دریافت فضاو ادراک منظره

در منطقه گرم و . در درک درست از معماری سنتی منطقه کویری دستيابی به منابع آب بسيار مهم بوده است. شود ممكن می

بخش که نوشيدن هر قطره آن باشكر همراه بوده،با نگهداری و حفاظت خاص توأم  حيات آب. ترین نعمت آب است خشك بزرگ

ها از اهميتی ویژه برخودار است و هر گاه ساختمان یا کوشكی نيز  يدایش باغبه وجودآوردن و پ در این فرهنگ، .بوده است

نگاه به این طبيعت دلنواز که  ها امری اساسی تلقی شده است مطرح بوده است نفوذ و حضور همه جانبه آب و طبيعت در آن

ردن اصول و تكنيك های عميق در نهایت با بكارب .ای است جاویدان به پرورش روح و عروج انسان به سوی آسمان مقدمه

طراحی موجود در معماری ایرانی ميتوان به جایگاه اصيل انسان که دليل اصلی معماری است رسيد و برای ارج نهادن به این 

خالقيت در معماری ایرانی از یك سو به مفهوم  .شاخصه با شناخت صحيح و درست فضاهای الزم در موزها دست به طراحی برد

انتخاب بهترین و . باشد می قرار گرفتن،« تكامل»و از سوی دیگر به معنی در فرآیند تاریخی  بوده،« اببهترین انتخ»

انتخاب بهترین مقياسها  های مذکور، انتخاب بهترین الگوها در جهت انتظام هنرمندانه فرم های ساده و مرکب، ترین فرم مناسب

لی، از جمله مواردی هستند که سهم بسياری در ایجاد یك اثر خالقه دارا تك عناصر و در مجموعه ک و تناسبات در ارتباط با تك

شوند، نيز از عوامل  ها و الگوهای قبلی می از سوی دیگر تأثير مجموعه عواملی که در مقطع زمانی باعث تكامل فرم .باشند  می

هارچوب مباحث تيپولوژی بر خالف مفهوم آوری نيز در معماری ایرانی و در چ  بحث نو. مهم در شناسایی یك اثر خالقه هستند

 . باشد نمی متداول امروزین به معنای ارائه اشكالی کامالً متفاوت با آنچه در قبل بوده است،

 :روش طراحی

طراحی رفتاری با درک نياز واقعی مردم . طراحی رفتاری خوب باید از ابتدایی ترین مراحل فرآیند طراحی در نظر گرفته شود"

به نظر می رسد . در این بخش به بررسی نقطه آغازین اینگونه روش طراحی می پردازیم( 118: 1923نورمن،)". دآغاز می شو

مانند هر روش طراحی دیگری در معماری این روش نيز نيازمند استراتژی خاصی برای انتقال مفاهيم از ذهنيت به عينيت می 

. مخاطبان و یا حداقل تقسيم بندی نسبی آنان و نياز های آنها می باشدآنچه در ابتدای امر مهم جلوه می نماید تفكيك  .باشد

این . پس در نخستين گام تا سر حدی که شناخت داریم و یا می توانيم اطالعاتی در مورد کاربران موزه جمع آوری می کنيم

يم این نياز برطرف می سپس، برای هر نياز یك اسكيس دستی از فضایی که فكر می کن. دسته هسته ی نخستين می باشند

. مهم انتقال پيام مورد نظر است. مهم نيست این اسكيس پرسپكتيو باشد و یا گوشه ای از مقطع یا پالن. شود ترسيم می کنيم

درنهایت، این دیاگرام ها و تصاویر باید در . دیگران همگی فقط ابزار هایی برای بيان واضح تر هستند...نرم افزار و ترسيم دستی و

طراحی . رسم دیاگرام های اوليه و ترسيم نقشه راه می تواند آرام آرام موجب این انتقال گردد. استراتژی سازماندهی شوندیك 

 . یك نقشه جنگ و تصور آنچه که باید بر سر کاربر بياید می تواند به افزایش حس تصور فضایی کمك کند
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 انواع استراتژی های مدنظر برای نیل به مقصد: 1تصویر

مستقيم الخط بودن مسير در نمودار بهانه . در مسير الف تنها راه رسيدن به مقصد نهایی یك مسير شفاف، مشخص می باشد

ای است برای ارایه منظور، در غير اینصورت مسير می تواند کامال پيچ در پيچ  باشد اما از نظر فضاهای پر حادثه و داستان ساز 

اما گاهی مسير در بين نيل به مقصد نهایی به . ر می رسد استراتژی مد نظر مسير الف باشددر این حالت به نظ. تهی بوده باشد

برای گفتن دارد و سكانس بندی های مشخصی برای ( در عين هم آوایی)داستان های گوناگونی . مقاصد جزیی تر تقسيم شده

که لحظه ها را می سازند، بلكه این پيچيدگی  در مسير ج این سكانس ها و رخداد ها نيستند. طراحی مد نظر معمار می باشد

تصميم استفاده از کدام نوع استراتژی و راهبرد به مسایل گوناگونی از . فضایی و حسی می باشد که مسير را جذاب می کند

 . جمله نظر معمار بستگی دارد
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 صد فرضینمونه ترسیم نهایی برای تصمیم گیری در مورد یک استراتژی مد نظر یک مق: 2تصویر 

 

دخيل نمودن دیگر حواس نيز در طرح می تواند به تكامل . سكانس ها و رخدادهای طول راه اما تنها غایت طراحی حسی نيست

گروتر در تصویر شماتيكی مقاطع و الیه های مختلف نيل به معبد ایزه در ژاپن را اینگونه . نظریه طراحی حسی کمك نماید

 (9تصویر. )بيان داشته است
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 (388: 6831گروتر،:ماخذ)مراحل،الیه ها و رخداد ها در طول سیر به حرم ایزه در ژاپن:3یرتصو

 (3تصویر. )باشد3یك نقشه معمارانه با نظر به رویكرد طراحی حسی در الیه های پنهان ترسيمی خود ميتواند شبيه تصویر
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 (285: 8811،ماتالک:ماخذ)وقایع در یک پالن طراحی شده با نظر به طراحی حسی:4تصویر

 

 .البته با دقت بيشتر در بناهای تاریخی ایران نيز می توان به مثالهای متعدد و پيچيده تر از طراحی حسی دست یافت

 

  گیری بحث و نتیجه

اما در طول زمان شاهد موضوعاتی هستيم که بی زمان و بی . تقاضای مردم در طول زمان از معماری متفاوت بوده است. 1

توجه به این ترتيبات را طراحی حسی نام نهادیم و در این مقاله ردپای این بينش را در معماری ایران و . مكان هستند

در انتها تالشی برای تبيين روش . سپس سعی در استخراج تكنيك های مفهومی و کاربردی نمودیم. جهان بررسی کردیم

 .طراحی و ترسيم نقشه های هدفمند را بررسی نمودیم طراحی آن در مراحل اوليه انتقال ذهنيت به عينيت بر روی کاغذ و

معلوليت در تصور فضاهایی با . تجربه فضائی اندک مردم در معماری معاصر، منجر به معلوليت حسی آنان شده است.  

این فروکاهش سليقه عمومی مردم منجر به پذیرش مبتذل ترین آثار معماری بعنوان آثار فاخر این حرفه . معماری ناب

 !ردیده استگ

ظراحی شهری معاصر سرشار است از فضاهای بدون حسی . ما طراحی حسی را کمبود طراحی شهری معاصر می دانيم. 9

 .که هيچگاه نتوانسته به کاربران خود اجازه آشنایی و ثبت خاطره را بدهند

ما فكر می کنيم . گردد این متد طراحی می بایست در مدارس معماری کشور تمرین. آموزش طراحی حسی الزم است. 3

اگر این سواد به دانشجویان معماری کشورمان آموزش داده شود آنان خود به خوانش معماری اصيل ایرانی اقدام نموده و 

 .می توانند مفاهيم جدید و کاربردی را از دل این گج استخراج نمایند

 .پویا گردانيدن محيط موزه از حالت ایستا و یكنواخت بودن فضاها. 1

 استفاده از فيلم های آموزشی و ویدئویی مخصوصاً برای مدارس و گروه های سنی کودک. 8

 تشكيل دادن گروه های چند نفره از بازدید کنندگان و همراه کردن راهنما با هریك از آن ها . 1

ور، کاتالوگ و یا کارت برگزاری مسابقات و اهدای جوایز در راستای آشنایی بازدیدکنندگان با اشياء موزه ها و تهيه بروش

 پستال با کيفيت و قيمت مناسب جهت تجدید خاطره بيننده از موزه

 تهيه ماکت ها یا بدل های چوبی، پالستيكی و گچی از آثار مهم و ارزشمند موزه و فروش آن به بازدید کننده . 2

گذراندن بيشتر وقت در موزه می  فراهم کردن امكانات رفاهی و تسهيالت جهت استراحت برای بازدیدکنندگان که موجب

 .شود

 استفاده از تكنولوژی برای درگير کردن تمام قوای انسانی و نه فقط قوه بينایی. 3

با استفاده از صدا،بو یا رایحه،ایجاد لمس فضا،نمایش و کوچك و بزرگ کردن فضاها می توان قوای انسانی از جمله . 11

 را در بازدید از موزه فعال کرد بدون اینكه خود فرد متوجه باشدحس شنوایی،بویایی،چشایی،المسه و بينایی 

 به کاربردن تكنولوژی در کنار شناخت ابعاد انسانی و اعمال ان در طراحی موزه. 11

درگير کردن ضمير ناخودآگاه برای دریافت آموزش ها با بكاربردن تكنولوژی در کنار تحریك حواس مختلف بدون .  1

 طول بازدید از موزه متوجه شدن مخاطب در
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خلق جذابيت با درگير کردن ضمير ناخودآگاه و تضمين بازگشت مجدد مخاطب و تبليغ دهان به دهان که نتيجه . 19

 تجربه ای خاص و فوق العاده است

عبورمخاطب از فضاهای جذاب موزه ودر گير شدن آن ها با فضاهای اموزشی در طی بازدید باعث ایجاد انگيزه برای . 13

 بت نام، اموزش دیدن صحيح  و در نهایت ساخت یك فرهنگ صحيح متناسب با عملكرد موزه می شودث

مخاطبان در همان مراحل اوليه با سناریوی که مد نظر آموزش های موزه است به طور ناخود آگاه آشنا می شود و . 11

 . طبق راهی که موزه برای او مشخص ميكند در راه فراگيری پيش می رود

عرصه بندی های فضایی در خلق یك اثر بجای ماندنی بسيار ! در اینگونه طراحی نباید  به یك باره فضاها تمام شوند. 18

 .مهم است

از اونجایی که در این شيوه طراحی قوای انسانی و ضمير ناخودآگاه او تحت تاثير است آموزش ها در وجود او ریشه . 11

 .می دواند

 .سایت و محوطه موزه باید با عملكرد موزه پله به پله با عرصه بندی های مناسب آشنا بشودمخاطب از زمان ورود به . 12
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