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چکیذه
٘ٛضتاس پیصس  ٚدس تاب ٔٛضٛػات ٔغشح ضذ ٜتٛسظ ٘یىٛس ساِیٍٙشٚس ،استاد دا٘طٍا ٜتٍضاس ،دس ع َٛیه تشْ تشای
دا٘طدٛیاٖ ٔؼٕاسی استٚ .ی دس پی ت شسیٓ ٔؼیاسی ثاتت  ٚاصِٛی دس حٛصٔ ٜؼٕاسی  ٚتثییٗ ٍ٘شضی لاػذٜٙٔذ ت ٝایٗ حٛصٜ
استٔ .ؼیاسی و ٝت ٝدا٘طدٛیاٖ دس وسة اصٟٔ ٚ َٛاستٞای الصْ ٕٞ ٚچٙیٗ دس ا٘تخابٞایطاٖ ت ٝػٛٙاٖ عشاح یاسی سسا٘ذ.
ٚی تا ٍ٘اٞی ػّٕی تٔ ٝؼٕاسی ،ت ٝتحث ساخغ تٛٔ ٝضٛػاتی چ ٖٛپیچیذٌی ،تٛٙع ،صیستٌشایی٘ ،ظأْٙذی ٔ ...ٚیپشداصد  ٚدس
تٕاْ آٖٞأ ،ؼٕاسی سا تٔ ٝثاتٔ ٝیذاٖ اعالػات دس ٘ظش ٔیٌیشدٔ .یذاٖ اعالػاتی و ٝاٌش اعالػات ساصٔاٖدٞی ضذ ٜتا
خصّت ٞای ٔطخص ٙٞذسی  ٚسً٘ ،سا دس اختیاس ٔخاعة تٍزاسد ،اثشات ٔثثتی تش ٚی خٛاٞذ داضت .تش عثك ٔؼیاسی وٝ
ساِیٍٙشٚس تثییٗ ٔیوٙذٔ ،ؼٕاسی خٛبٔ ،ؼٕاسیست و ٝتش ػآِ دس٘ٚی ا٘ساٖٞا تأثیش ٔثثت داضت ٚ ٝتاػث أٙیت  ٚآسأص
آٖٞا ٌشدد.
واژههای كلیذیٔ :ؼٕاسیٔ ،ؼیاس ،پیچیذٌی ،تٛٙع ،صیستٌشایی٘ ،ظأْ ،یذاٖ اعالػات.

مقذمه
یىی اص پشسصٞای ٔغشح تشای دا٘طدٛیاٖ ٔؼٕاسی ،پشسص ساخغ تٔ ٝؼیاس تطخیص ٔؼٕاسی خٛب است .پشسطی و ٝاغّة دس
ع َٛدٚساٖ تحصیُضاٖ ت ٝعٛس خأغ پاسخ دادٕ٘ ٜیضٛد .آٖٞا اغّة تا ٘ظشات ٌ٘ٛاٌ ٖٛسٚتٝسٔ ٚیض٘ٛذ و ٝت ٝعٛس وأُ پی تٝ
دسستی یا ٘ادسستی ٞیچىذاْ ٕ٘یتشد٘ ،ظشاتی ٔمغؼی ٌٍٟ ٚأ ٜتٙالض.
دا٘طدٛیاٖ ٔؼٕاسی دس پایاٖ دٚس ٜتحصیُ خٛدٔ ،دٕٛػٝای اص اعالػات ساخغ تٔ ٝؼٕاسی سا ٔیا٘ذٚص٘ذ ،أا ٛٙٞص ٔؼیاسی ثاتت
تشای تصٕیٌٓیشی ٘ذاس٘ذ .آٖٞا اغّة ٔیآٔٛص٘ذ ؤ ٝؼٕاسی یه ٙٞش استٙٞ ،شی ٘اب  ٚا٘تضاػی ؤ ٝیتٛاٖ تا آٖ تٌٝ٘ٛ ٝای
سّیمٝای تشخٛسد وشد ،تٙاتشایٗ آٖٞا تشحسة سّیم ٝاستاد یا واسفشٔای خٛد عشاحی ٔؼٕاسی سا ا٘داْ ٔیدٙٞذ.
٘یىٛس ساِیٍٙشٚس ) (Nikos Salingarosیىی اص افشادی است و ٝتٕٞ ٝیٗ ضؼف ٔیپشداصدٚ .ی دس اِٚیٗ خّس ٝتشخٛسد تا
دا٘طدٛیاٖ خٛد اص آٖٞا ٔیخٛاٞذ ایٗ پشسص سا اص اساتیذ خٛد تپشسٙذ  ٚاص پشسیذٖ آٖ اتایی ٘ذاضت ٝتاضٙذ.
ٚی ٔؼتمذ است دا٘طدٛیاٖ ٘ثایستی ٞش ٘ظشی ساخغ تٔ ٝؼٕاسی سا اص اساتیذ خٛد تپزیش٘ذ ،یا تٟٙا ٔؼٕاساٖ تضسي٘ ،ظشیات ٚ
آثاسضاٖ سا دس ٔدّٞٝای سٚص ٔؼٕاسی اٍِٛی خٛد لشاس دٙٞذ ،صیشا و ٝدس ایٗ صٛست آٖٞا تٟٙا تا ا٘ذٚختٝای اص ػمایذ دٚساٖ تحصیُ
خٛد سا ت ٝپایاٖ خٛاٙٞذ سسا٘یذ ٘ٚ ٝالؼیتٞا.
ٚی و ٝخٛد یه سیاضیداٖ ٘یض است ،اص ٔٙظش یه دا٘طٕٙذ تٔ ٝؼٕاسی ٔیٍ٘شد  ٚسؼی دس ٘ظأْٙذ وشدٖ  ٚلاػذٜٙٔذ وشدٖ
ٔؼٕاسی داسد .اِثتٚ ٝی تسیاس ٚأذاس ٘ظشیات ٔغشح ضذ ٜتٛسظ وشیستٛفش اِىسا٘ذس است  ٚاص ٔثاحث ٔغشح ضذ ٜتٛسظ ٚی استفادٜ
ٔیوٙذ.
ساِیٍٙشٚس دس ع َٛیه تشْ والس خٛد ،چٙذیٗ ٔثحث سا تشای دا٘طدٛیاٖ خٛد تٌٝ٘ٛ ٝای ٔختصش ٔغشح ٔیوٙذ تا ٔؼٕاسی
سا ت ٝػٛٙاٖ سضتٝای لاػذٜٙٔذ ٔؼشفی ساصد.
دس ٘ٛضتاس پیصس ،ٚت ٝایٗ ٔثاحث و ٝضأُ پیچیذٌی ،یىٛٙاختی ،تٛٙع ،صیست ٌشایی  ... ٚاست ٞ ٚذف ساِیٍٙشٚس اص تثییٗ
آٖٞا تشای دا٘طدٛیاٖ خٛد ،پشداختٔ ٝیضٛد.

روش تحقیق
ٞذف ٘ٛضتاس حاضش تثییٗ ٔؼیاس تطخیص ٔؼٕاسی خٛب اص ٔٙظش ٘یىٛس ساِیٍٙشٚس است ،تشای ٘ضدیه ضذٖ ت ٝآٖ دس اتتذا تٝ
خستد ٛدس ٔثاحث ٛٔ ٚضٛػات ٔغشح ضذ ٜتٛسظ ٚی ٔیپشداصد  ٚسپس تا سیسٝوشدٖ ٔٙغمی اص َٛتثییٗ ضذ ٚ ٜتا استفاد ٜاص
سٚش "استذالَ ٔٙغمی" تٞ ٝذف ٔٛسد ٘ظش تمشب ٔیخٛیذ.

.1پیچیذگی
اِٚیٗ ٔٛضٛع ٔغشح ضذ ٜتٛسظ ساِیٍٙشٚس ،پیچیذٌی است و ٝدس ٔماتُ سادٌی لشاس ٔیٌیشدٚ .ی پیچیذٌی سا تٛدستٛئی
ساختاس ٔیدا٘ذ ،اعالػات رخیش ٜضذٜای دس ٔٛسد آٖو ٝچٍ ٝ٘ٛسیستٓ ٚالؼا واس ٔیوٙذ]1[.
ساِیٍٙشٚس دس اتتذا یه ٔؼیاس ساد ٜتشای تطخیص پیچیذٌی یا سادٌی فشْ ساختٕاٖ تشای دا٘طدٛیا٘ص ٔؼشفی ٔیوٙذ:
ضٕاسش ِغتٞایی و ٝتشای تٛصیف فشْ یه ساختٕاٖ ٘یاص استٔ ،ؼیاسی تشای پیچیذ ٜتٛدٖ یا ساد ٜتٛدٖ یه ساختٕاٖ است]1[.
ٚی دس یه تٕشیٗ ساد ٜاص دا٘طدٛیاٖ خٛد ٔیخٛاٞذ چٙذیٗ ساختٕاٖ سا تٛصیف وٙٙذ ،تٛصیفات آٖٞا اص یه تا چٟاس صفحٝ
سا دستشٔیٌیشدٚ.ی ت ٝآٖٞا ٔیٌٛیذ ٞش چ ٝدایشِ ٜغات ت ٝواس سفت ٝتٛسظ ضٕا تیطتش تاضذ ،ساختٕاٖ پیچیذٜتش است.

أا دس ػیٗ حاَ ساختٕاٖٞایی ؤ ٝیضاٖ تاالیی ِغت تشای تٛصیف ٘یاص داس٘ذ سا داسای پیچیذٌی یىسا٘ی ٕ٘یدا٘ذٚ ،ی
پیچیذٌی سا دس د ٚدست ٝتمسیٓ ٔیوٙذ:
پیچیذٌی ساصٔاٖیافت(Organized Complexity) ٝ
پیچیذٌی ساصٔاٖ٘یافت(Disorganized Complexity) ٝ
ایٗ دٛ٘ ٚع پیچیذٌی دس ساختاس سیاضیٚاس دس٘ٚی تا ٔ ٓٞتٕایض ٞستٙذ ]1[.پیچیذٌی ساصٔاٖ٘یافت ٝأشی تصادفی ت٘ ٝظش
ٔیسسذ  ٚاغّة خذای اص حمیم ت ساختٕاٖ  ٚتذ ٖٚدالیُ اصِٛی تٚ ٝخٛد آٔذ ٜاست .دس حاِیو ٝپیچیذٌی ساصٔاٖیافت ٝپاسخی
ٕٞا ًٙٞسا استخشاج ٔیوٙذ]1[،ایٗ پیچیذٌی تٕاْ ٔمیاسٞا سا ت ٝصٛستی ٔٙسدٓ ت ٓٞ ٝپی٘ٛذ ٔیدٞذ  ٚتٟٙا اص عشیك یه فشایٙذ
تذسیدی تىأّی خّك ٔیضٛد.
دس فشایٙذ تذسیدی تىأّیٞ ،ش ٔشحّ ٝاص ٔشحّ ٝلثّی تشٔیآیذ ٞ ٚیچ ٚسٚدی تصادفیای ٚخٛد ٘ذاسد ،دسٚالغ ایٗ ٘ٛع پیچیذٌی
٘یاص ت ٝعشاحی  ٚتصٕیٌٓیشی اص لثُ ٘ذاسد ،تّى ٝتذسیدا ایداد ٔیضٛد.
ساِیٍٙشٚس ت ٝسٚشٞایی تشای سسیذٖ ت ٝپیچیذٌی ساصٔاٖیافت ٝاضاسٔ ٜیوٙذ و ٝدسٚالغ ت ٝخصّتٞای ساختاسی ٚ
ٙٞذسٝای و ٝوشیستٛفش اِىسا٘ذس ) (Christopher Alexanderدس وتاب "سشضت ٘ظٓ"ٔ 1ؼشفی وشد ٜاست ،تسیاس ٘ضدیه
است.ایٗ خصّتٞا ضأُ تماسٖ ٔٛضؼیٔ ،میاستٙذی ،داضتٗ ٔشوض ٘یشٙٔٚذ ،تىشاس ٔتٙاٚب ،فضای ٔؼیٗ ...ٚاست]2[6.
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.2طراحی زیستگرا(بیوفیلیک)

ساِیٍٙشٚس دس چٙذیٗ خّس٘ ٝظش دا٘طدٛیاٖ خٛد سا ت ٝسٕت ٔف ْٟٛصیستٌشایی(تیٛفیّیا)  ٚعشاحی صیست ٌشا(عشاحی
تیٛفیّیه) خّة ٔیوٙذ.
ایٗ ٔفٔ ْٟٛفٟٔٛی خذیذ است  ٚچٙذیٗ د ٝٞتیص ٘یست و ٝصاحة٘ظشا٘ی دس ایٗ صٔی ٝٙت ٝفؼاِیت پشداختٝا٘ذ .صیستٌشایی
تٔ ٝؼٙای خزاتیت  ٚاحساس ٔثثتی است و ٝت ٝسٕت چیضٞای ص٘ذٚ ٜخٛد داسد]3[.
عثك فشضی ٝصیستٌشایی ،ا٘ساٖٞا ت ٝصٛست غشیضی  ٚفغشی ت ٝسٕت ٔٛخٛدات ص٘ذٔ ٚ ٜحیظٞای عثیؼی وطص داس٘ذ ،ایٗ
یه دٚستداضتٗ ساد ٜیا یه تٕایُ صیثاییضٙاسی ٘یست ،تّى ٝیه ٘یاص فیضیىی ٔا٘ٙذ ٘یاص تٛٞ ٝا ،آب  ٚغزا ٕٞ ٚچٙیٗ یه ٘یاص
سٚا٘ی است ]4[،تٙاتش آٖ ٔداٚست  ٚتٕاس تا ٔٛخٛدات ص٘ذٔ ٚ ٜحیظٞای عثیؼی دس سالٔتی ر ٚ ٗٞفیضیىی ا٘ساٖٞا ٔٛثش است.
دس ساَ  1984ساخش اِشیچ ) (Roger Ulrichتش سٚی د ٚاتاق تیٕاسستاٖ ،یىی تا پٙدشٜای س ٚتٔ ٝحیغی عثیؼی  ٚدیٍشی تا
پٙدش ٜای س ٚتٔ ٝحیغی ٘أغّٛب  ٚتاثیش آٖ تش سٚی تٟثٛد تیٕاساٖ تحمیك ا٘داْ داد ]5[،پس اص ٔطخص ضذٖ ٘تایح تحمیك ٚی،
فشضی ٝصیستٌشایی دس ٔحیظٞای ٔصٛٙع ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفتٔ .غاِؼات تیطتش ٘طاٖ دادٔ ،ىا٘یسٓ ػصثی ا٘ساٖ ت ٝاعالػات
تِٛیذضذ ٜتٛسظ ٙٞذسٔ ٝطخصی اص فشْٞای عثیؼی ،خضئیات ،تمسیٕات سّسّٔٝشاتثی ،سً٘ٞا  ... ٚو ٝاص عشیك استثاعات سٕؼی،
تصشی ،الٔسٝای  ٚتٛیایی وسة ٔیض٘ٛذ ،پاسخ ٔثثت ٘طاٖ ٔیدٞذ  ٚاٌش ایٗ اعالػات دس ٔحیظٞای ا٘ساٖساخت تٚ ٝخٛد آیٙذ،
تٔ ٝا٘ٙذ ٔحیظٞای عثیؼی دس سالٔتی رٙٞی  ٚفیضیه ا٘ساٖ ٔٛثش٘ذ]3[.
اص ٔٙظش ساِیٍٙشس ،عشاحی ،ساخت  ٚسى٘ٛت دس ٔحیظٞای صیستٌشا تش سالٔتی عشاحاٖ ،ساص٘ذٌاٖ ،افشاد ساوٗ دس دسٚ ٖٚ
اعشاف آٖ ٔحیظٞا ٘یض تاثیش ٔثثت داسد .دس حاِی ؤ ٝحیظٞای ػاسی اص ایٗ ٔطخصٞٝا دس تٟتشیٗ حاِت خٙثی  ٚدس تذتشیٗ
حاِت ،آضٛب  ٚا٘ذ ٜٚدس فشد ایداد ٔیوٙذ]6[.
ساِیٍٙشٚس اصِٛی سا تشای عشاحی صیستٌشا ٔؼشفی ٔیوٙذ  ٚسػایت آٖ اص َٛسا دس تٕأی ٔمیاسٞا الصْ ٔیدا٘ذ ،اص ٔٙظش
ٚی ،ػٛأُ اصّی عشاحی صیستٌشا چٙیٗ است]4[:

ٛ٘-1س عثیؼی
-2سً٘:
سٍ٘ی و ٝدس اخضاء لٛی  ٚدس وُ آساْ ٕٞ ٚا ًٙٞاست.
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-3تؼادَ خارتٝای:
٘ٛػی تؼادَ ػٕٛدی و ٝدس آٖ اخضای سٍٙیٗتش ٕٛٞاس ٜپاییٗتش اص اخضای سثهتش ٞستٙذ.
-4ویفیتٞای فشاوتاَ:
تمسیٕات ٔٙاسثی اص ساختاس دس یه سّسّٔٝشاتة ٔٙظٕی اص ٔمیاسٞا
ٙٔ-5حٙی:
حضٛس وٕشً٘ خغٛط ساستٌٛش
-6حضٛس خضئیات ساصٔاٖیافت ٝدس ٔمیاسٞای وٛچه:
دس ٔمیاسٞای ٘ضدیه( ت ٝا٘ذاص ٜع َٛتاص ٚیا وٕتش)
-7تٕاس ٘ضدیه تا عثیؼت
-8حضٛس آب

.3یکنواختی و تنوع
یىی دیٍش اص ٔٛضٛػات ٔغشح ضذ ٜتٛسظ ساِیٍٙشٚس دس والسٞای دسس خٛدٛٔ ،ضٛع یىٛٙاختی  ٚتٛٙع است .اص آ٘دایی وٝ
ٚی ٕٛٞاس ٜػآِ عثیؼت سا دس ٘مص أٍِ ٛیتیٙذ،اص آٖ ت ٝػٛٙاٖ ػإِی سشاسش ٚاخذ تٛٙع ٘اْ ٔیتشد  ٚػّت آٖ سا ٚخٛد ٔىا٘یضْٞای
ٔتؼذدی و ٝفشْٞای عثیؼی سا خّك ٔیوٙٙذ ،تیاٖ ٔیوٙذ .أا دس ٔماتُ ٔحیظٞای ٔصٛٙع اص اتتذای لشٖ تیستٓ تا ت ٝحاَ سا،
ٚاخذ یىٛٙاختی ٔیدا٘ذ  ٚتٟٙا ػّت آٖ سا صٙؼتیضذٖ  ٚخایٍضیٗضذٖ تمّیذ ت ٝخای خّك فشْ تیاٖ ٔیوٙذ ٓٞ" .سسا٘ٓٞ ٚ ٝ
سیستٓ آٔٛصضی ٔا تاویذ داس٘ذ و ٝتٛٙع تا س٘ٚذ التصادی ،ػّٕی  ٚتىٙیىی ٔا لاتُ ا٘غثاق ٘یست]7[".
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ساِیٍٙشٚس تشای تثییٗ ضشٚست ٚخٛد تٛٙع ،تٛخ ٝدا٘طدٛیاٖ خٛد سا ت" ٝلا٘ ٖٛضشٚسی تٛٙع" اص ساس آضثی (Ross
) Ashbyخّة ٔیوٙذ ،ایٗ لا٘ ٖٛتیاٖ ٔیوٙذ و٘ :ٝظأی و٘ ٝظأی دیٍش سا تؼییٗ ٔیوٙذٕٞ ،یط ٝتایستی دسخ ٝلاتُ ٔمایسٝای
اص پیچیذٌی سا ٘سثت ت ٝآٖ ٘ظاْ داضت ٝتاضٙذ.
تٙاتش ایٗ لا٘ ،ٖٛاص آ٘دایی ؤ ٝحیظ ساختٝضذ ،ٜساختٕاٖٞا  ٚضٟشٞا یه چاسچٛب ٙٞذسیای سا تؼشیف ٔیوٙٙذ ٚ
تؼییٗوٙٙذ٘ ٜظاْ سفتاس  ٚص٘ذٌی ا٘ساٖٞا ،اص سغح فشد تا اختٕاعٞ ،ستٙذ ،تایستی ٚاخذ دسخٝای اص پیچیذٌیٔ ،تٙاسة تا
پیچیذٌی سفتاس  ٚفؼاِیتٞای ا٘سا٘ی تاضٙذ]7[.

ٚی تفسیش آضفتٍی سا اص تٛٙع اضتثأ ٜیدا٘ذ  ٚپیچیذٌی ساصٔاٖیافتٛٔ( ٝضٛع ٔغشحضذ ٜدس ضشٚع والسٞای دسس خٛد) سا
تٟٙا سإٔ ٜىٗ ت ٝسٕت تٛٙع ٔغّٛب لّٕذاد ٔیوٙذ.

.4مؼماری به مثابه یک نظام
دس ٔثحثی دیٍش ،ساِیٍٙشٚس تا تىی ٝتش ٘ظشیات وشیستٛفش اِىسا٘ذس ،ساخغ تٍ٘ ٝشش ٘ظأْحٛس ٘سثت تٔ ٝؼٕاسی ،صحثت
ٔیوٙذ:
د ٚایذ ٜدس ِغت "٘ظاْ" ٔستتش است ،ایذ٘ ٜظاْ تٔ ٝثات ٝیه وّیت  ٚایذ ٜچٍٍ٘ٛی پذیذآٚسدٖ ٘ظاْ.
٘ظاْ تٔ ٝثات ٝیه وّیتٛ٘ ،ػی ٍ٘شش ت ٝیه پذیذ ٜاست و ٝتش سٚی تشخی خصّتٞای وّی تاویذ ٔیوٙذ ،أا ایذ ٜد ،ْٚپذیذ
آٚسدٖ یه ٘ظاْٛ٘ ،ػی ٍ٘شش ت ٝپذیذٜای ٚاحذ ٘یست ،تّى ٝساخغ ت ٝتخصٞای ٔختّف آٖ  ٚلٛا٘یٗ تشویة آٖٞاست]8[.
یه ٘ظاْ ،یه ا٘تضاع است و ٝتش سٚی سفتاسٞای وّی ٔطخصی و ٝتٟٙا اص عشیك اثش ٔتماتُ اخضا تش یىذیٍش پذیذ ٔیآیٙذ،
ٔتٕشوض ٔیضٛد]8[.
ٍٙٞاْ سٚت ٝس ٚضذٖ تا یه ٘ظاْ پیچیذ ٜچیضی تیص اص احساس وّیت دس آٖ دس اتتذا ٚخٛد ٘ذاسد ،ایٗ یه فشایٙذ فؼاَ است وٝ
دس اتتذا تا احساس ،ضشٚع ضذ ٚ ٜت ٝسٕت تفىش تؼذی ٔیسٚد ،تفىش ساخغ ت ٝسفتاسٞای وّی ٔ ٟٓآٖ ،اخضای ٔٛثش دس آٖ سفتاس ...ٚ
ٞش ٘ظاْ تٔ ٝثات ٝیه وّیت (ایذ ٜإٛٞ )َٚاس ٜاص ایذ ٜد ْٚو ٝلٛا٘یٗ ٔشتٛط ت ٝپذیذ آٚسدٖ ٘ظاْٞاست ،تٚ ٝخٛد ٔیآیذ .دس
لٛا٘یٗ پذیذآٚسدٖ ٘ظاْٞا ،اخضاء  ٚتشویة آٖٞا تا ٕٞاٍٙٞی ،سفتاس وّی ٔٛسد ٘ظش سا ایداد ٔیوٙٙذ]8[.
آ٘چ ٝساِیٍٙشٚس تش سٚی آٖ تاویذ داسد ،ایٗ است و ٝتفىش ٘ظأْحٛس دس ٔٛسد پذیذٜٞا ،دیذٌاٞ ٜش ا٘سا٘ی سا دس ٔٛسد ػآِ
تغییش ٔیدٞذ ،دس ایٗ ٍ٘شش ػال ٜٚتش اخضاء ،سٚاتظ ٔاتیٗ اخضاء ٘یض حائض إٞیت ٔیٌشدد.
تا تىی ٝتش ایٗ ٍ٘شش ،یه ساختٕاٖ تٕٞ ٝشا ٜساوٙا٘ص ٔیتٛا٘ٙذ تٔ ٝثات ٝیه ٘ظاْ  ٚدس ٘تید ٝت ٝػٛٙاٖ یه وُ ٚاحذ دیذٜ
ض٘ٛذ .تٙاتشایٗ سٚاتظ آٖٞا  ٚاثشات ٔثثت یا ٔٙفی ساختٕاٖ تش ساوٙاٖ خٛد ٔٔ ٟٓیٌشدد،اثشاتی و ٝسغٛح ٔختّف ،فضاٞا ٚ
خضئیات تش سٚی ساوٙاٖ ٔیٌزاس٘ذ]8[.
ساد ٜوشدٖ تیص اص حذ فضاٞا ٚحزف وشدٖ سیض ٔمیاسٞا تاػث لغغ ضذٖ استثاط ٔاتیٗ ساختٕاٖ  ٚساوٙاٖ خٛاٞذ
ضذ]9[.ساِیٍٙشٚس تأویذ تسیاسی تش سٚی اخضاء تا ٔمیاسٞای ٔختّف داسد ٚ ٚخٛد آٖٞا سا دس ساختٕاٖ تشای استثاط تا اتؼاد
ٔختّف ا٘ساٖ  ٚسفتاس  ٚحشوات آٖٞا ضشٚسی ٔیدا٘ذ]9[.

.5مؼماری به مثابه میذان اطالػات
ا٘ساٖٞأ ،اضیٗٞای پشداصش اعالػات ٞستٙذ وٞ ٝستیضاٖ دس ٌش ٚتٛا٘ایی آٖٞا دس تفسیش اعالػات ٔٛخٛد دس اعشافضاٖ
است،آٖٞا ٔیتٛا٘ٙذ اعالػات ٔحیغی سا اسصیاتی وشد ٚ ٜػىساِؼُٕ ٘طاٖ دٙٞذ]11[.
ا٘ساٖٞا ت ٝاعالػات ٔحیغیٕٞ ،ا٘ٙذ ٛٞا ٛٔ ٚاد ٔغزی٘ ،یاصٔٙذ ٞستٙذ]11[.
ٍٙٞأی و ٝآٖٞا دس ٔیذاٖ اعالػاتی لشاس ٔیٌیش٘ذ ،ػال ٜٚتش ٔحتٛی اعالػاتی ،چٍٍ٘ٛی دستیاتی ت ٝآٖ اعالػات ٘یض تسیاس
حائض إٞیت ٔیٌشدد.
دس حٛصٔ ٜؼٕاسی دستیاتی ت ٝاعالػات ت٘ ٝح ٜٛاسائ ٝآٖٞا ٚاتست ٝاست ،اٌش تٕاس ٘ضدیه ٘ ٚضدیهتش تا ٔیذاٖٞای اعالػاتی دس
فضا ٔیسش ٌشدد ،دستیاتی ت ٝاعالػات ساحتتش صٛست ٔیٌیشد]11[.

تٙاتشایٗ ساِیٍٙشٚس ،ػال ٜٚتش ٙٞذس ٝفشْٞا  ٚتمسیٕات وّی آٖٞا دس ٔمیاسٞای تضسي ،خٟتیاتی سغٛح ،تفاٚتٞایطاٖ دس
ٔمیاسٞای وٛچه  ٚسیضساختاسٞای ٔصاِح سا ت ٝدِیُ أىاٖ تٕاس ٘ضدیه تا آٖٞا دس دستیاتی ت ٝاعالػات ،تسیاس ٟٔٓ
تشٔیضٕشد]11[.اص ٔٙظش ٚی ویفیت سغٛح ٔ ٚصاِح ٔٛخٛد دس ٕ٘ای ساختٕاٖٞا ؤ ٝستمُ اص ٙٞذس ٝفشْٞا ٞستٙذ٘ ،مص حیاتی
دس خّك ٔیذاٖ اعالػاتی دس فضا  ٚدستیاتی ت ٝآٖٞا داس٘ذ]11[.
ٚی د ٚػأُ تافت  ٚسً٘ سا دس ٔمیاسٞای وٛچه اص ػٛأُ اصّی  ٚتاثیشٌزاس تشٔی ضٕشد و ٝدس ٔؼٕاسی ٔذسٖ ٔٛسد غفّت
ٚالغ ضذ ٜا٘ذ]11[.
ساِیٍٙشٚس دا٘طدٛیاٖ خٛد سا اص تٞ ٝذس دادٖ ٚلت خٛد  ٚواس تش سٚی ٔاوتٞای وٛچه دس ع َٛتشْ تشحزس ٔیداسد  ٚاص
آٖٞا ٔیخٛاٞذ تش سٚی ٔذَٞای تضسي ٘ ٚضدیه تٔ ٝمیاس ٚالؼی واس وٙٙذ تا ػٛأُ ٔ ٟٓتاثیشٌزاس تش ٔیذاٖ اعالػات ایداد ضذٜ
دس فضا سا دسن وٙٙذ ،سپس ت ٝعشحٞای خٛد تاصٌشدد  ٚآٖٞا سا اصالح وٙٙذ]3[.
ٚی تٟٙا ٔؼیاس لضاٚت دس ٔٛسد ایٗو ٝتصٕیٕات آٖٞا دس ع َٛعشاحی دسست است یا خیش سا ،احساسات دس٘ٚی آٖٞا ٔی
دا٘ذٌ ]11[.شچٕٔ ٝىٗ است ایٗ ٔؼیاس تا حذی تشای دا٘طدٛیاٖ ػدیة ت٘ ٝظش تشسذ ،أا ٚی تا تىی ٝتش ٘ظشیات وشیستٛفش اِىسا٘ذس
دس ٔٛسد احساسات دس٘ٚی 5دس چٟاسٔیٗ خّذ وتاب "سشضت ٘ظٓ" ،ایٗ سا تٟٙا ٔؼیاس ٕٔىٗ  ٚدسست ٔیدا٘ذ.

نتیجهگیری
ٔٛضٛػاتی و٘ ٝیىٛس ساِیٍٙشٚس دس ع َٛیه تشْ تشای دا٘طدٛیاٖ خٛد اسائٔ ٝیدٞذ ،تا ٚخٛد تفاٚتٞای ظاٞشی ،یه ٘مغٝ
اضتشن داس٘ذ.دس تٕاْ آٖ ٞا ،ساختٕاٖ  ٚاخضای آٖ و ٝفضای سى٘ٛت  ٚفؼاِیت ا٘ساٖ سا تؼشیف ٔیوٙٙذ ،تٔ ٝثاتٔ ٝیذاٖ اعالػات
ٞستٙذ.
ر ٗٞا٘ساٖ تشای ادسان ٔیذاٖ اعالػات دس اعشاف خٛد٘ ،یاص ت ٝسٚتشٚضذٖ تا اعالػات ساصٔاٖدٞی ضذ ٜتا دسخٔ ٝطخصی اص
پیچیذٌی  ٚتٛٙعٔ ،تٙاسة تا ساختاس خٛد سا داسد .دس صٛستی ؤ ٝیذاٖ اعالػاتی ت ٝدسستی ساصٔاٖدٞی ضٛد  ٚاص ویفیتٞای الصْ
تٟشٜٙٔذ ٌشدد ،اثشاتی ٔثثتی تش ا٘ساٖٞا داضت ٚ ٝتاػث احساس أٙیت  ٚآسأص آٖٞا خٛاٞذ ضذ.
دس تصٛیشی وٚ ٝی اص ػآِ ٔؼٕاسی تشای دا٘طدٛیاٖ خٛد تشسیٓ ٔیوٙذ ،ػآِ تیش٘ٚی  ٚػآِ دس٘ٚی ت ٟٓپی٘ٛذ خٛسدٜا٘ذ ٚ
ٔشصی ؤ ٝذتٟاست ٔاتیٗ ایٗ د٘ ٚاحی ٝوطیذ ٜضذ ٜاست ،وٕشً٘  ٚوٕشً٘تش ٔیٌشدد.
ایٗ ٚحذت سا ساِیٍٙشٚس اص عشیك پی٘ٛذ ػصثی ) (Neuroتا ػآِ فیضیىی ،وٛٔ ٝضٛع اصّی ػّٓ اػصاب دس ٔؼٕاسی
)(Neuroscience in Architectureاست ،تٛضیح ٔیدٞذ.
ٌشچٚ ٝی دس ٞش ٔٛضٛع ت ٝتٛضیحات وّی تسٙذ ٜوشدٚ ٚ ٜاسد خضئیات ٕ٘یٌشدد،أا ٚأذاسی ٚی ت٘ ٝظشیات وشیستٛفش
اِىسا٘ذس دس ٔٛسد اٍِٞٛای ٙٞذسی ٚ 6اٍِٞٛای سً٘ 3و ٝدس وتابٞای "سشضت ٘ظٓ" تیاٖ وشد ٜاست ،وأال ٚاضح است .دس ٚالغ
ساِیٍٙشٚس چٍٍ٘ٛی دست یافتٗ ت ٝاعالػات ساصٔاٖ دٞی ضذ ٜدس لاِة یه ٘ظاْ یا وُ ٚاحذ تا خصّتٞای ٔطخص سا دس
ٔؼٕاسی ٔٛٙط ت ٝاستفاد ٜاص ٕٞاٖ اٍِٞٛای ٔغشح ضذ ٜتٛسظ اِىسا٘ذس ٔیدا٘ذ.
تثییٗ ایٗ ٔٛضٛػات اص خا٘ة ٚی تشای دا٘طدٛیاٖ ٔؼٕاسیٍ٘ ،شضی ٔتفاٚت ت ٝآٖٞا داد ٚ ٜتاػث ٔیضٛد دس اتتذای أش ػآِ
ٔؼٕاسی سا ػإِی ا٘تضاػی ،فشٔاَ  ٚخذا اص احساسات دس٘ٚی خٛد  ٚسایش ا٘ساٖٞا ٘ذا٘ٙذ ٔ ٚؼیاس دسستی دس ٌضیٙصٞای خٛد  ٚدس
پزیشش یا ػذْ پزیشش ٘ظشیات صاحثٙظشاٖ دس اختیاس داضت ٝتاضٙذ.
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