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جسمه سازی، گرافیک،معماری و...تاکنون با عناوینی از زیرمجموعه های هنرهای تجسمی تا حدی آشنا شده اید؛ از جمله نقاشی، ممطمئناً   

در اولین برخورد ما با هریک از آثار هنرمندان این عرصه های هنری چیزی در ذهن ما نقش خواهد بست که درستی و چگونگی آن از 

 مهمترین وظایف یک هنرمند در خلق آن است.

ی توان گفت؛ آنچه در مواجهه ما با هر رویداد، در ذهنمان باقی طور کلی م در اصل ما در اینجا با پدیده ای به نام ادراک روبرو هستیم ،که به

 خواهد ماند)شکل خواهد گرفت(درک ما از آن رویداد است.

، مهمترین گام می تواند شناخت ما از مبانی ادراک باشد تا بتوانیم م بر میداریم گابنابراین از آن سو که ما در نقطه شروع مسیر معماری داخلی 

ک به درستی پیام خود را به مخاطب منتقل نماییم.در آینده نزدی  

 

اصول انتقال پیام -1  

بشر موجودی است که نمی تواند بدون ارتباطات زندگی کند. هر فرد زنده به طورمرتب به وسیله حواس خود از محیط زندگیش اطالعاتی به 

و بشر  "فرستنده"هر آنچه که اطالع یا پیامی از خود می فرستد دست می آورد و آنها را در مغز خود بررسی می کند. بدین ترتیب در این بحث

می نامیم. "گیرنده"را که دریافت کننده این اطالع است   

بودن انتقال پیام ممکن است از راههای مختلف انجام پذیرد یا به اصطالح دیگر پیام ها می توانند از کانال های گوناگونی منتقل شوند. مناسب 

پیام تابع نوع آن پیام است. هر کانال برای هر  

اوست استفاده می کند. "حواس"مانبشر برای دریافت این پیام ها از کانالهای مختلف که ه  

می کنیم ودر مقابل انتقل  "کانال طبیعی"ما در مورد اینگونه دریافت پیام ها که مستقیما از راه حواس پنجگانه صورت می گیرند صحبت از 

می نامیم. "کانال مصنوعی"را انتقال به وسیله یک  - رادیومثالً –خبر از وسایل فنی   

یک فرستنده می تواند انواع گوناگونی از پیام ها را بفرستد؛ مثالً یک ساختمان ، رنگ ساختمان، جنس نماها ، بوی دود و ... . هرخبر از 

 مجموعه ای از اطالعات تشکیل شده است.

ز طریق حواس پنجگانه اش دریافت کرده و در مغز خود به تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. در این تجزیه بشر به عنوان گیرنده، این اطالعات را ا

روانی مانند شخصیت فردی و تجارب شخصی و ... نقشی اساسی پیدا می کنند.-و تحلیل است که عوامل اجتماعی  

احمی نیز وجود دارند که مانع از عملکرد صحیح آن می شوند ولی این در سیستم انتقال اطالعات و فرآیند دریافت و ارزیابی آن اغلب عوامل مز

 عوامل مزاحم معموالً دالیل دیگری دارند که در ارتباط با فرستنده یا گیرنده نیستند.

در اولی از وت که سیستم دریافت و ارزیابی اطالعات در انسان کامالً با سیستم انتقال اطالعات در وسایل فنی قابل قیاس است، تنها با این تفا

کانالهای طبیعی و در دومی از کانالهای مصنوعی استفاده می شود . یک فرستنده رادیو روی طول موجهای مختلف )کانال های( موسیقی، 

 آگهی های تجاری، اخبار و ...)انواع خبرها( می فرستد.



از اطالعات است، دستگاه گیرنده رادیو )حواس پنجگانه( این ناگون هر کدام از این برنامه ها بر حسب انتخاب شنونده)گیرنده( دارای محتوای گو

 اطالعات را گرفته، تبدیل می کند و به شنونده )مغز( منتقل می سازد. رعدوبرق  عوامل دیگر جوی می توانند مزاحم این فرایند شوند)عوامل

 مزاحم( 

خبر -2  

یقاً چه چیز اتفاق می افتد؟ می کنیم دق لحظه از پنجره به بیرون نگاهوقتی که برای یک   

را دریافت می کنیم. برای مثال: رنگ آبی روشن نمای ساختمان مقابل ما، در طرف دیگر خیابان که پوسته  "اطالعات"ما در این زمان کوهی از 

رند، در یکی از اطاقهای شده و در حال ریختن است، از آن گذشته از باران نیز خیس شده است، درختان کنار خیابان که از باد تکان می خو

در خیابان یک اتومبیل جلوی ساختمان ترمز می کند.صدای ترمز طبقه دوم ساختمان چراغ روشن می شود و شخصی پنجره را باز می کند، 

 اتومبیل شنیده می شود. بوی بهار در هوا قابل استنشاق است و از دور دست صدای حرکت قطار شنیده می شود.

 برای درک  آنچه اتفاق می افتد ما بایستی سعی کنیم این"سیل اطالعات" را در ذهن خود مرتب سازیم.

از مجموعه اطالعاتی تشکیل شده است که هر جزء از این اطالعات بایستی در محل مخصوص خودش قرار بگیرد. هر فرم و شکلی از مجموعه 

از عناصر ادراکی که آنها را عالئم می نامیم، تشکیل شده است "جزء"هر هرکدام در این ساختار کلی در جای خود قرار گرفته اند. به این ترتیب

 که در ساختاری مشخص کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

 وقتی که به یک تلویزیون خراب نگاه می کنیم تصویری در هم می بینیم مرکب از رنگهای سیاه و سفید.

فقط به ما می گوید که  "خبر "بسیار اندک است. این  "خبر"توای اطالعاتی این نمی بینیم . مح "هیچ چیز"به عبارت دیگر می گوییم که ما 

 دستگاه تلویزیون درست کار نمی کند.

. به طور مثال می توان تصور کرد که از این طریق ممکن است پیام باید توجه داشت که همان برفک ها می توانست برای ما ارزشی داشته باشد

این مسئله تنها هنگامی برای ما جالب است که ما قدرت درک یا گشایش رمز آن را داشته باشیم یا به عبارت دیگر رمزی را مخابره نمود. اما 

 بتوانیم اطالعات را در ذهنمان سازمان بدهیم.

در زبان تئوری اطالعات در این مورد می گوییم که این "خبر" دارای " بداعتی" از درجه باالست. برای درک چنین اخباری احتیاج به شناخت 

داریم تا بتوانیم رمز آن را بگشاییم.های اختصاصی قبلی   

انسان برای درک حوادث محیط خود احتیاج به قواعد و قالب هایی دارد که بتواند به کمک آنها بافت خبرها را به دست آورد. به کمک این 

قواعد و قالب ها است که انسان در ذهن خویش می تواند با به هم پیوستن مقادیری از این عالئم خبری "طرح واره" هایی تشکیل دهد که به 

 کمک آنها محیط را بسیار آسانتر درک نماید.

 

 برمی گردیم به چشم انداز بیرون ساختمان؛

ست و زمانی برای ما شخصی که پنجره را باز می کند مهم است و زمانی پوسته پوسته شدن نمای ساختمان و گاهی اتومبیلی که ترمز کرده ا

می تواند به شیوه های کامالً مختلف توجه ما را جلب  می بینیم همین یک نمای ساختمان بسته به اینکه از کدام دیدگاه به آن توجه کنیم

 کند. از میان تمام آنچه که همان یک نما به ما عرضه می دارد ما نوع کامالً مشخصی از یک خبر را انتخاب می کنیم.



رکدام از این خبرها در یک سطح هستند و اخبار هرکدام از این سطوح با مقیاس های خاص خود ارزیابی می شوند که می توانیم بگوییم که ه

 با مقیاس های سطوح دیگر اختالف کلی دارند.

را تغییر می دهیم: "طرح واره ها"در واقع ما با تغییر این سطوح   

 "طرح واره"لکه آن را یکی از اجزاء نمایی سوراخ سوراخ ببینیم در ذهن خود یک همین که پنجره را تنها به عنوان پنجره در نظر نگیریم ب

، و به این ترتیب ما دیدگاه ذهنی خود را  "نمای سوراخ دار"جزئی شده است از مفهوم کلی  "یک پنجره"تشکیل داده ایم. اخبار مربوط به 

داده ایم.تغییر   

یده :حاال نگاهی داشته باشیم به اتومبیل از راه رس  

ما اتومبیل را می بینیم و توجه داریم که چگونه سعت آن کم می شود و سرانجام می ایستد. همزمان با این حرکت ما صدای ترمز شدیدی را 

می شنویم و شاید بوی دود اتومبیل سبب شود که برای چند لحظه ای بوی بهار را فراموش کنیم . ما فرآیند آمدن و ایستادن اتومبیل را از 

کانالهای مختلف درک می کنیم : ما می بینیم، می شنویم و استشمام می کنیم. دریافت اخبار مربوط به این فرآیند از کانالهای مختلف و 

 همزمان انجام می شود و به این دلیل ما آن را یک خبر " چندگانه" می نامیم.

لها متمرکز کنیم و یا اگر بخواهیم به طور همزمان به تمامی کانالها ما می توانیم حواس خود را روی یکی از کانا "خبرچندگانه"در مورد یک 

یا یک فیلم و یا یک کنسرت ما به میل خودمان بیشتر روی آنچه که دیدنی است یا به ادراک  توجه داشته باشیم . هنگام تماشای یک تئاتر

آنچه که شنیدنی است تمرکز می کنیم، ضمن اینکه هیچ وقت از دیگری به طور کامل غافل نمی شویم. در معماری نیز چنین است و ما اغلب 

.با خبرهای چندگانه سرو کار داریم  

خبرهای فعال و غیرفعال-  

کرده  به طورکلی می توان اخبار را به دو گروه فعال و غیرفعال دسته بندی کرد. اخبار مربوط به اتومبیل از راه رسیده و کسی که پنجره را باز

است توجه ما را جلب نموده اند. ما می خواهیم که بیشتر در این مورد بدانیم . اخباری را که در این ارتباط به ما می رسند" اخبار فعال" می 

 نامیم. 

نمای ساختمان و صدای قطار از دور دست را می شناسیم، این اخبار در این لحظه توجه ما را جلب نمی کند، اگرچه که آنها را دریافت و درک 

می نامیم. "غیر فعال "این اخبار رامی کنیم.   

نامیده می شود. ای.جی.بورینگ معتقد است که احساس اگرچه  "احساس"در ارتباط با اخبار فعال و غیرفعال به مفهوم جدیدی می رسیم که 

زائیده ی دریافت های جسمی ما از طریق حواس پنجگانه است اما چیزی است غیرمادی و صرفاً روحی. این احساس اگرچه بر بنیان خبرهای 

فعال و غیرفعال ساخته می شود اما چیزی نیست که به دقت تعریف پذیر باشد. وقتی که از راه رسیدن اتومبیل را می بینیم و درک می کنیم 

 به ما احساسی دست می دهد مانند ترس یا شادی بدون اینکه بتوانیم به دقت بگوئیم چرا؟

ز فرآیندکلی دریافت و درک هستند، بدون اینکه بتوان از آنها تصویر و تعریفی مستقل و کامل به دست احساس ها پدیده های جنبی یا جزئی ا

 آورد.

محتوای اطالعاتی یک خبر-  

اطالعات مستتر در آن هستند. اما این اطالعات نیز به طورکامل قابل ضبط و ثبت نیستند بلکه چنانچه در  قسمت قابل اندازه گیری یک خبر

کلمه ای احتماالً دارای محتوای اطالعات 50یک خبر قابل اندازه گیری است. یک متن  "لغوی"،تنها قسمت آمده است  "ورماتیکتئوری انف"



بیشتری است تا یک متن 10 کلمه ای. اما نبایستی تصور کرد محتوای اطالعاتی یک خبر تناسب مستقیم با طول خبر دارد، چون بایستی نه 

 تنها محتوای اطالعاتی کمّی یک خبر را در نظر داشت . بلکه محتوای کیفی خبر نیز همانقدر در تعیین ارزش اطالعاتی یک پیام موثر است.

وقتی که ما می خواهیم از یک در عبور کنیم)مانند شرایط اضطراری ویا.....( اطالع از رنگ یا جنس در برای ما فاقد ارزش است. آنچه در این 

که بدانیم در را چگونه باید بگشاییم. این اطالع در رفتار ما تاثیر می گذارد. وضع به آن نیاز داریم ین است  

 *به بیان دیگر هر چه اثر یک خبر در رفتار ما بیشتر باشد، ارزش اطالعاتی آن خبر بیشتر است.

 از طرفی دیگر اثر یک پیام در رفتار ما وقتی بیشتر است که پیام دارای اطالعات جدید بیشتر می باشد.

پس می بینیم که محتوای واقعی اطالعاتی یک خبر در ارتباط مستقیم با جدید بودن یا غیر منتظره بودن اطالعات آن است. هرچه غیر منتظره 

 تر باشد دارای "بداعت"بیشتری است و برای ما ارزش بیشتری دارد.

اما این "بداعت" نیز بایستی همیشه در ارتباط با اطالعات گذشته باشد وگرنه برای ما اصالً قابل فهم نخواهد بود. در این مورد سخنی از 

"بداعت مطلق" به میان می آید و این زیاده از حد بدیع بودن اطالعات برای ما همانقدر بی ارزش است که یک خبر غیر بدیع و یا فاقد بداعت 

 بی ارزش است.

آن سنجیده می شود . یک پیام متنی  "بداعت"خبر که بر اساس  از بحث باال چنین نتیجه می گیریم که ارزش یک خبر نه بر اساس طول

کلمه ای که دارای درجه باالتری از بداعت باشد دارای محتوای اطالعاتی باارزش تری خواهد بود.50  

نقش بداعت در معماری  در گذشته از امروز هم کم اهمیت تر بوده است. مثالً در معماری قرون وسطی اهمیت چندانی برای نوآوری قائل نبوده 

میالدی، اعتقاد بشر این بوده است که خالقیت تنها به خداوند برمی گردد و خلق کردن کاری است خارج از وظایف انسان و به 13اند. در قرن 

استفاده می کرده است و این کتاب مجموعه  "کتاب نمونه ها"ارد. معمار قرون وسطی تنها از این دلیل انسان نیاز به جستجو و نوآوری ند

امروزه نیز اسکیس هایی بوده است که او در سالهای تجربه و تحصیل از ساختمانهایی که در آنها کار و تجربه اندوزی کرده بود تهیه شده است. 

هدف است.در معماری یک  "بداعت"نمی توان گفت به طورکلی   

اعتقادی نداشته ام، حق با میس ون دروهه است که می گوید: خوبی کار بر  "بداعت"من هرگز به »می نویسد: "فیلیپ جانسون"به عنوان مثال 

«بداعتش رجحان دارد.  

اطالعات معنایی و زیبا شناختی-  

ع اطالعات وجود دارد. دیدن درختانی که براثر وزش باد نگاهی عمیق تر به انواع اطالعات روشن می کند که اختالف کلی دیگر نیز در انوا

برگهایشان تکان می خورد، برای ما به هیچ وجه چیز جدیدی نیست ولی با این وجود از دیدن حرکات آرام برگها در یک نسیم مالیم لذت می 

می نامیم. "زیباشناختی "بریم. این خبر دارای ارزش زیبایی شناختی است و به این دلیل، این اطالعات را اطالعات  

هستند که مفهوم خبری صرف آنها توجه ما را جلب می کند: چرا آن شخص پنجره را باز می  "اطالعات معنایی"نقطه مقابل این اطالعات، 

 کند؟ چطور شده که پوشش نمای ساختمان پوسته کرده است؟

عث می شوند که در ما یک نوع احساس رضایت به وجود آید. این اطالعات زیبا شناختی قسمتی از روان ما را مخاطب قرار می دهند و با

اجتماعی است و به این دلیل مساله ای است کامال تابع شخص دریافت کننده ی اطالعات. این احساس کامالً -احساس تحت تاثیر عوامل روانی

ر است و از این اطالعات نمی توان استفاده مستقیمی شخصی است و اگرچه شاید بتوان آن را تاحدی توصیف کرد، اما به طور کلی تعریف ناپذی

 داشت.



ه اطالعات معنایی درست نقطه مقابل اطالعات زیبایی شناختی هستند. این اطالعات فاقد ارزش زیباشناختی بوده اما مفهوم و معنایی خاص را ب

این چیزی استنتاج می کنیم و نهایتاً رفتارمان را متناسب با  ذهن ما منتقل می سازند یا به بیان دیگر چیزی به ما می آموزند. ما از این اخبار

 استنتاج تغییر می دهیم.این اخبار مستقیماً مورد استفاده قرار می گیرند، منطقی هستند و قابل بیان.

 واقعیت؟ما بعضی اطالعات را به وسیله شعورمان و بعضی دیگر را به وسیله ی احساسمان ادراک می کنیم. 

تواند در آن واحد به ما هم اطالعات زیباشناختی و هم اطالعات معنایی بدهد . *یک خبر می  

ا کشید مثالً : یک در ورودی ؛ اطالعات معنایی این در گویای این است که اندازه در چقدر است، چطور می توان آن را باز کرد ، آیا بایستی آن ر

 یا فشار داد.

آن و رنگ آن اطالعات زیبا شناختی ای هستند که این خبر را به می دهد. در مقابل فرم در، نسبت بین عرض و ارتفاع  

خبرهایی که تنها دارای اطالعات معنایی یا اطالعات زیباشناختی باشند. خبرهایی هستند نادر و استثنائی. به طور معمول هر خبر مخلوطی 

ی قابل تشخیص و اندازه گیری هستند اما اطالعات زیباشناختی آن است از اطالعات معنایی و زیباشناختی. اطالعات معنایی یک خبر به راحت

 جنبه کامالً شخصی دارند و گذشته از آن تابع شرایط محیطی می باشند.

کمیت اطالعات-  

هر نوع یک مکالمه به زبانی که نمی شناسیم، هرچقدر هم طوالنی باشد برای ما یا فاقد اطالعات است و یا دارای اطالعات بسیار کم. تبادل 

انجام می شود. در مبادله یک پیام مقداری از این عالئم بدون استفاده باقی می  "عالئم خبری "یا  "عالئم ادراکی"پیامی با استفاده از مقداری

مانند. این " اسراف" در استفاده از عالئم خبری قابل اندازه گیری است و آن را پرت می نامیم. مقدار این پرت بین صفر)استفاده از تمام عالئم( 

)پرت کامل یا عدم اطالعات(متغیر است. از طرف دیگر محتوای اطالعاتی یک پیام در ارتباط با بداعت عالئم آن  %100و یک یا به عبارت دیگر

اشد پرت است. این بداعت چنانکه دیدیم با احتمال پیش آمدن هر عالمت نسبت عکس دارد. پس می توان گفت هرچه پیام تازه تر و بدیع تر ب

 اطالعاتی آن کمتر است.

 پرت خبری و بداعت با هم نسبت عکس دارند. شناخت قبلی می تواند باعث کم کردن بداعت شود و این باعث زیادشدن پرت می گردد.

با توجه به  آن خبر است. ساختار یک پیام می تواند به گونه ای باشد که در خالل آن و پرت خبری در ارتباط مستقیم با قابلیت پیش بینی

 نشانه هایی که به ما رسیده است عالمت بعدی آن قابل پیش بینی باشندو حتی عالئمی که اصالً جزء پیام نیستند بازسازی شوند.

 



که تصویر راست گوشه ای را می بینیم که روی یک دایره را پوشانده است. در ذهن ما به صورت خودکار  بادیدن این تصویر، ما تصور می کنیم

دو قطعه موجود، یک دایره ساخته می شود. شناختن فرم دایره، باعث می شود که دایره دارای پرت شود. به این معنی که برای بازشناسی  از

 دایره، ما احتیاج به تمام نقاط پیرامون آن نداریم، بنابراین هرچه فرم منظم تر باشد، پیش بینی آن آسانتر است.

است پس محتوای خبری آن کمتر و به همان نسبت پرت خبری آن بیشتر است. یا به بیان دیگر بداعت آن کمتر  

 

 

بار تکرار یک فرم ، ما در ذهنمان انتظار تکرار بیشتر آن یعنی تناوب آن را داریم ، به  4تا  3همچنین این تصویر به ما نشان می دهد که بعد از 

کنیم. طوری که می توانیم قسمت پوشیده شده را به یقین پیش بینی  

 بنابراین هرآنچه پیام منظم تر باشد عالئم آن بیشتر قابل پیش بینی خواهد بود.

 

  نوع اطالعات و حافظه-

 هرپیام از مقداری عالمت تشکیل شده است که این عالئم جزئی از یک حافظه هستند.

العات فقط برای کسی است که این عالمات را که به زبان چینی نوشته شده است حاوی اطالعات زیادی است، اما این اط مثال: یک کتاب

 بشناسد و بتواند آنها را تفسیر کند.

فرستاده می شود، تنها به وسیله ی شخص گیرنده فهمیده می شوند که نشانه های بنیادین این پیام جزئی عالئمی نیز که از فرستنده یک پیام 

ه و یک گیرنده تنها زمانی انجام می پذیرد که اجزاء آن هم در حافظه گیرنده از مجموعه محفوظات او باشند. تبادل اطالعات بین یک فرستند

 باشند و هم در فرستنده.

 

 



انسان قادر است با کمک قدرت پیش بینی و هوش مجموعه محفوظاتش را به تدریج وسعت بخشد. این آموزش پذیری می تواند حتی به 

  هماهنگی کامل دو مجموعه منجر شود.

 نه را ما نمی فهمیم. اما از طریق خواندن مکرر این واژه در ارتباط با مطالب دیگر و با استفاده از هوش و تجربه می توانیم نهایتاً آنیک واژه بیگا

 را تقسیم کنیم و سرانجام بفمیم.

یداکرده است. نشانه های در اینجا مجموعه محفوظات ما به اندازه یک لغت در جهت همگنی با مجموعه عالئم شناخته شده فرستنده توسعه پ

این واژه اکنون جزئی از هر دو مجموعه است. اما چنانکه دیدیم، بخصوص در مورد درک یک متن لزومی ندارد که تمام عالئم آن جزئی از 

پرت خبری مجموعه محفوظات خواننده باشند، چراکه گفتیم در یک متن نیز پرت خبری وجود دارد. از آنجا که در مصرف این عالئم نیز با 

 روبرو هستیم ، فهم مطلب بدون شناسائی تمام عالئم غیرممکن نخواهد بود.

  

گیرنده -3  

گیرنده پیام در بحث ما یعنی انسان باید برای دریافت پیام مجهز باشد.ارگانهای حسّی اندام که مخصوص این کار هستند، عالئم فیزیکی، 

بیوتکنیکی و بیو شیمیایی می کنند.به عالئم شیمیایی و مکانیکی را که دریافت می کنند تبدیل   

اندام های حسی-  

ارسطو نخستین کسی بود که حواس را به گونه ای متلف تقسیم بندی کرد و آنها را در پنج حس چنین بیان کرد: بینائی، 

شنوائی،بویائی،چشائی و المسه. امروز ما حواس دیگری را نیز می شناسیم، مثالً درد یا حرارت را نیز حس می کنیم ولی به هرحال تقسیم 

 بندی پنج گانه همچنان باقی مانده است.

 اندام های حسی را می توانیم از دیدگاه دیگر به دوگروه بخش بندی کنیم:

 گروه اول: اندامهایی که از راه دور عمل می کنند، مانند بینایی، شنوایی و بویایی

 گروه دوم: اندامهایی که احتیاج به تماس دارند مانند المسه 

 هرکدام از اندامهای حسی تنها تحریکاتی را احساس می کنند که عضو برای آن ساخته شده است.

گوش تنها ارتعاشات صوتی را می گیرد و چشم تنها به امواج الکترو مغناطیسی حساس است و... . اگرچه هر ارگان وظیفه ای ویژه و کامالً 

معموالً تنها با همکاری اندام های مختلف انجام می شود. اختصاصی دارد، اما انجام فرآیند ادراک  

پالس های وارد شده به سیستم اعصاب در فاصله رسیدن از ارگان حسی تا به مغز به گونه های مختلف با یکدیگر مخلوط می گردند. ما نزدیک 

موتور نیز حواس دیگر ما را مخاطب قرار می دهند.  شدن یک اتومبیل را تنها از طریق دیدن درک نمی کنیم، صدای ترمز و احتماالً بوی دود

می همچنین ادراک یک فضا در معماری را نیز نمی توان یک فرآیند صرفاً بینایی تلقی کرد. وقتی ما وارد صحن حرم ائمه اطهار)علیهم السالم( 

دیدن آینه کاریها و لمس پنجره های ضریح ، آنها ،شویم، شنیدن صدای دعا و مناجات، روضه و یا حتی زمزمه ذکر لب زائران و یا دردو دلهای 

حتی استشمام بوی خاصی که تمام فضا را پر کرده است به ما در ساختن تصویر کلی که درذهن داریم کمک می کند. بنابراین دیدن، شنیدن و 

ماری اهمیتی ویژه دارند.لمس کردن در مع  

 



 -بینایی:

ی کارکرد ساختار چشم ، صرفا به بیان مهمترین اصطالحات آن در رابطه با معماری بسندهدر رابطه با بحث بینایی جدا از بحث چگونگ  

می کنیم؛   

 "میدان دید مشخص": منظور از میدان دید مشخص تمامی وسعتی است که می توان به صورت ثابت و چشمان ثابت، دید.

  "میدان دید": عرصه ای است که به صورت ثابت و چشمان متحرک می توان در نظر داشت.)نزدیک به 180درجه(

جالب ترین بخش از تمامی میدان دید برای ما "نقطه دید" است. ما چنان نگاه می کنیم که  تصویر آنچه قصد دیدنش را داریم دقیقاً در 

یدان دید مشخص درجه از م 5تا2حساس ترین قسمت شبکیه چشم ایجاد می شود. این قسمت نسبتاً کوچک از شبکیه که تنها زاویه ای بین 

 را تشکیل می دهد ، دقیق ترین دید را داراست.

شنوایی-  

در معماری قوه ی شنوایی بسیار دارای اهمیت است، از راه شنوایی می توان جهت و فاصله منبع صوتی را تشخیص داد. جهت صدا یا معموالً 

د و سپس به گوش راست ، همین اختالف زمانی بسیار کم، رس تاثیر صدا بر هرکدام از دو گوش قابل درک است. صدایی که از سمت چپ می

 برای تشخیص جهت صدا کافیست. 

تخمین فاصله منبع صوتی تا گوش بر اساس تجربه است.گذشته از فاصله و جهت صدا انسان قادر به تشخیص ساکن یا متحرک بودن منبع 

صوتی نیز هست.) به عنوان مثال صدای اتومبیلی که از جلوی ما می گذرد.( این تشخیص در حقیقت ترکیبی است از تشخیص جهت و فاصله 

صدا.شنوائی می تواند همچنین اطالعات دیگری در اختیار بگذارد. که برای درک فضائی معماری کمک می کند؛ تشخیص جنس، خواص سطح 

 و پوشش، اندازه فضا و اینکه آیا فضا خالی یا پر است یا چیزهایی در آن قرار دارند و...

المسه-   

برای لمس کردن برخالف دیدن و شنیدن ما محتاج حرکت دادن بدن خود هستیم . به این دلیل ادراک یک فرم از طریق لمس آن اغلب تنها 

به صورت قدم به قدم و لمس جزء به جزء آن فرم ممکن است. بچه های کوچک برای تشخیص یک فرم از حس المسه استفاده بیشتری می 

اما بزرگساالن از المسه بیشتر برای تشخیص جنس و خواص یک سطح استفاده می کنند تا برای تشخیص فرم.برند تا بینائی،   

 

 

 

 

 با سالم؛ و با آرزوی سالمتی

-لطفا با بهره مندی از مطالب باال چگونگی ادراک خود را از تمامی رویدادها و تجربه های یک روز خود - در فضاهای ثابت یا متفاوت – به 

 تفصیل بیان نموده و به آدرس ایمیل زیر تا پایان هفته ارسال نمایید. 
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