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Semantic and Functional Role of Smart Shells in Forming 
Modern Urban Facades in Age of Communication

[1] Architecture and technology of the communication ... [2] Application of smart materials 
in ... [3] Nano materials in architecture, interior architecture, and … [4] Design process, a 
primer for architectural and interior ... [5] Problem solving for endogenous ... [6] Nanotec ... 
[7] Heidegger and science: A note on the age of world ... [8] Smart materials and new … [9] 
Cultural consideration in urban facade formation ... [10] Architectural research ... [11] The 
sense of unity: The Sufi tradition in Persian … [12] A study in architectural phenomenology 
in the context of contemporary culture and Islamic ... [13] Smart material and its role in … 
[14] Smart materials and new technologies: For the architecture and design ... [15] Advanced 
energetic ... [16] Intelligence in buildings: The potential of advanced … [17] Urban design in 
3RD ... [18] Elements of ... [19] Leaving the depths of representation in modern art, emphasis 
on image in … [20] Against ... [21] Modernity and the contradictions of critical ... [22] The 
Question concerning technology and other ... [23] Postmodernism [24] Image theory and 
strategic decision ... [25] Hyper ... [26] Explanation contemporary architecture from east to 
... [27] Nature of technology and technological ... [28] Nature of technology and television 
media by referring to postman’s … [29] Visual writing by visualizing concepts: Using visual 
literacy and visual language to efficiently ... [30] Visualization of the cultural structure of ... 
[31] Visions of modernity: Representation, mcmory, time and space in the age of the … [32] 
Unequal nebar word and ... [33] Media society: Industries, images, and … [34] Satellites rise, 
cultures ... [35] A study of perception, pleasure and art from the perspective of ... [36] 
Alphabet of environmental psychology for … [37] Critical theories of mass media: Past and 
... [38] Human-environment model: A review of the ... [39] An investigation on sociability of 
the spaces based on perception of nature in the built ... [40] The impact of the environment 
on human’s … [41] Modern ignorance in confrontation with Imam ... [42] An introduction to 
image ... [43] The eyes of the skin: Architecture and the … 

Smart shell-forming materials affect the space originality and identity of a society with their 
special activity and like any technology and element, it has its own effects and consequences and 
it can be said that based on the visual attractions and philosophy of the age of communication 
and visualization the culture of societies were founded. The aim of the present study is 
explaination of these effects on urban smart surfaces from psychological and intellectual and 
cultural anomalies aspects and helping designers to use it logically and in accordance with the 
culture and smart buildings of the community. This study has a positive-content aspect and 
from another aspect, has a normative-content structure. Also, the research method includes 
descriptive and analytical research along with qualitative strategy. Data collection is based on 
library studies and documentation. The physical and content effects of smart shells that make 
urban facades based on perceptual visual culture in perceptual aspects are criticized truth and 
reality, time and space, experience and event, equality and justice, knowledge and information 
in a society and consider equal the meaning of firmness with persistence, generosity with 
lavishness, tolerance with indifference, adherence to affection, and beauty with pretense and 
in sensual aspects unity, distance from the world, distorting other senses, undermining the 
message and meaning of the sender of the message, separation, isolation, apparent attachment, 
limiting taste, inhumanity of architecture and urbanization would be the results of increasing 
use of them.
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  چکيده
ی به دهندگاصالتبا فعالیت ویژه خود بر  هاپوسته دهندهشکلمصالح هوشمند 

هستند و مانند هر تکنولوژی و عنصری  رگذاریثاتفضا و نمایش هویت یک جامعه 
ی بصری و هاتیجذاب براساسگفت که  توانیمآثار و پیامدهای خود را دارند و 

اند. مطالعه ی فرهنگ جوامع بنیان نهاده شدهساز یبصر فلسفه عصر ارتباطات و 
های هوشمند را از جنبه روانی مصالح و پوسته ثیراتاتحاضر به دنبال آن است که 

ی فکری و فرهنگی بازشناسی کند و به استفاده منطقی از آن از هایناهنجار و 
رهنگ و ساختار فکری جامعه ایرانی کمک کند. این سوی طراحان متناسب با ف
محتوایی است و از حیث  -محتوایی و هنجاری -مطالعه دارای ابعاد اثباتی

. شودیمشناسی، روش توصیفی و تحلیلی همراه با راهبرد کیفی را شامل روش
. آثار و استی و اسنادی انجام شده اکتابخانهاخذ اطالعات مبتنی بر مطالعات 

سطوح بر مبنای  دهندهشکلهای کالبدی و محتوایی مصالح هوشمند پیامد
فرهنگ بصری در وجه ادراکی حقیقت و واقعیت، زمان و مکان، تجربه و واقعه، 
برابری و عدالت و دانش و اطالع را در یک جامعه مورد خدشه قرار داده و قاطعیت 

 صدرسعهی را با بندیپا، یتفاوتیبرا با سماجت، سخاوت را با اسراف، بردباری را با 
 و در وجه حسی ندکنیمی ساز فرهنگو زیبایی را با تظاهر یکسان انگاشته و 

انگاری، دوری و فاصله از جهان هستی، خدشه به سایر حواس، خدشه به یکسان
ی ظاهری، محدودکردن بستگدلپیام و معنای فرستنده پیام، جدایی، انزوا، 

ی روزافزون ر یگبهرهبودن معماری و شهرسازی از نتایج حاصل از سلیقه، غیرانسانی
  آن است.

ی هوشمند، فرهنگ بصری، فضای شهری، عصر هاپوستهمصالح هوشمند،  :هاواژهکلید
 ارتباطات

  

  ۳۰/۰۳/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:
  ۰۳/۰۴/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:

  Morteza_Lotfipour@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
همواره بین معماری و مصالح رابطه نزدیکی وجود داشته است. نگاه 

در طول تاریخ براساس بینش انسان یا متناسب  هموارهبه این رابطه 
ساخت و تکنولوژی متغیر بوده است.  جنبهبا تحول و پیشرفت در 

ی گوناگون هادورهمروری بر تحوالت اندیشه و تکنولوژی ساخت در 
که تا پیش از انقالب صنعتی جریان تحوالت اندیشه  دهدیمنشان 

ی نسبت به امکانات ساخت و تکنولوژی شتر یبو تفکر بشر شتاب 

نبودن تکنولوژی ساخت در دسترس هادورهزمان داشته و در برخی از 
. انتخاب مصالح در این ]1[مناسب، سبب ایجاد محدودیت شده است

صورت تجربی و براساس سودمندی و کاربرد و در دوران به
. مصالح شدیمبودن و خصوصیات ظاهری آنها انجام دسترس

ساختمانی استانداردسازی نشده بودند و معمار ناگزیر به اعتماد به 
درک ظاهری از خصوصیات و عملکرد مصالح بود و دانش مصالح بر 

قالب صنعتی، تفکر . در دوره ان]2[پایه شهود و تجربه بنا شده بود
و گاهی برعکس روح زمانه  کردیممعمارانه تکنولوژی را طلب 

معماران را به تفکر در مورد طراحی بنا متناسب با تکنولوژی روز 
. نکته مشترک این تحوالت آن است که مصالح ]1[ساختیموادار 
نمود ظاهری  نیرتریپذمداخلهو بنابراین  نیترینیععنوان به

و روح تجددطلبانه  هستندمًا در حال پیدایش و تولید ساختمان دای
معماران باعث شده است که مصالح مانند تخته رنگ نقاشی 

  صورت سطوح بصری و ترکیبی به کار روند.به
در عصر اطالعات و ارتباطات که مصالح هوشمند و نانو حاصل 

 تریتخصصمصالح به سمت عملکردی  توسعهپیشرفت منطقی رو به 
یی که دارند هایژگیوو با توجه به  شوندیمدر نظر گرفته  تردهیگزو 

بودن براساس کیفیت مفهومی نیز انتخاب آنها عالوه بر عملکردی
ی بصری و سرعت هاتیجذابعلت کیفی به جنبهاست. همچنین در 

شدن قرار گرفته در معرض سطحی شتریبارتقای وجودی و کیفیت آن 
مطالعه حاضر در تالش است با بررسی و شناخت تغییرات  .]3[است

مصالح هوشمند بر ماهیت محیط و نحوه رابطه  گذارتاثیر بنیادین و 
انسان و  شناسانهمعرفتو تعامل انسان با محیط از طریق قدرت 

که منجر به درک  یرونیبر سطوح بآن  تاثیرات ،ابزارهای ادراک حسی
  کند. یرا بازشناسشود یم ییفضا

کند که پیشرفت و فناوری این ضرورت را ایجاد می آورسرسامسرعت 
. از نظر اسالمی، هر ]4[ها، توجه شودبه مسایل فراسوی ساختمان

استفاده مردم از آن ربط دارد، اما  نحوهچند اثرات فناوری به 
از  شتریبی آنها، بندفرمولی مختلف هاراهتشخیص مشکالت و 

آنها  نکهیا. شودیمی مربوط نیبجهانو  دانش و فناوری، به فلسفه
. توانمندی شودمیچگونه باید حل شوند به دانش و فناوری مربوط 

ی نیبجهاناز این دانش و فناوری مجدد به فلسفه و  ثرومدر استفاده 
ی ز یربرنامهی هاطرحو  هادهیا. این همه در ارتباط با شودیممربوط 

شدن و نظام پیداکردن فیزیکی محیط که باعث هماهنگ
نانوتکنولوژی و . ]5[ردیگیمی بشر از جهان است، قرار هابرداشت

ی هامکانو  هازمانمصالح هوشمند این قابلیت را دارند که در 
مختلف رفتارهای متفاوتی از خود نشان دهند. مصالح هویت ثابت 

عریف محدودی از زمان و مکان و معماری ت دهندیمخود را از دست 
ی را برای تکمیل و اتازهنخواهد داشت. چنین مصالحی، امکانات 

بهبود شیء معماری و اندیشیدن درباره شکل جدیدی از زندگی به 
عنوان مفاهیم به دهندهانتقالعنوان . تصویر به]6[آورندیموجود 
ویژگی عصر ارتباطات و دنیای اطالعات بیشترین توجه  نیمهمتر

معماران عصر حاضر در کارآیی مصالح هوشمند را به خود اختصاص 
طوری که پیرامون محیط زندگی انسان مملو از تصویر داده است. به



 ۱۴۷ در عصر ارتباطات مدرن یشهر  یهابه بدنه یدهمصالح هوشمند در شکل یو عملکرد یینقش معنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انسان با محیط و ادراک فضایی کاربران  رابطهی و شناسییبایزشده و 
  .]7[را متاثر ساخته است

رف دیگر مصالح هوشمند عالوه بر وظایف گذشته خویش نقش از ط
ی شناختنگاره. وظیفه ایدئولوژیکال، آموزشی و اندافتهی نیز یااضافه

شده که منجر به یک دوگانگی یز یربرنامهبراساس معانی مفهومی 
  .]8[شناختی شده است

در فرآیند تبدیل قطعیت قراردادی مدرنیته به نسبیت واقعی جهان، 
آفرین موضوعات در گستره جغرافیایی جهان الئوسهنگ و هویت، فر 

ساحتی مدرن تا حدی نادیده انگاشته هستند که در جهان تک
ی به مکان، ارتباط عمیقی تعلقیبدادن حس مکان، اند. ازدستشده
گرفتن فرهنگ انسان در ی مکان سکونت و نادیدهتیهویببا 
ی به فضای زندگی دارد. ضعف سیستم آموزشی در دهشکل

ی معماری و شهرسازی، ترویج و تبلیغ فرهنگ بیگانه در هادانشکده
ی آموزشی فرهنگ بومی، هارساختیزمطبوعات داخلی، ضعف 

ی علمی در معماری و شهرسازی و هانهیزمدخالت متخصصان دیگر 
رده ضعف مدیریت شهری با سیمای مغشوش فرهنگی را ایجاد ک

  .]9[است
در عصر ارتباطات و اطالعات که بیش از پیش با گسترش دامنه 

، این ظاهرگرایی باعث نگردیمتکثرگرایی به ظواهر بیش از مفاهیم 
رشد شتابان تفکر حاضر در کالبد شهرها و بناها توسط معماران و 

رویی از باطن  هایتکنولوژ کاربران شده است که تنها همچون دیگر 
  .نگردیمه آن گرفته و ب

ی تصاویر متحرک و فضاهای بینایی حاصل از صفحات ر یکارگبه
ها تنها بخش کوچکی LEDها و LCDنورانی مصالح هوشمند و نانو، 

هنجاری و فرهنگی را به  تاثیرعصر ارتباطات است که  تاثیراتاز 
از  ثرامتروانی  تاثیراتهمراه آورده است و چون نمود ظاهری دارد 

عصری بصری  ددهندهینوی را به جای نهاده است که نگر یسطح
  تحقیق به شرح زیر است: االتئوساست. متناسب با این ضرورت 

شدن محیط کالبدی به معنای محدودکردن سایر قوای بصری -۱
  روانی در پی خواهد داشت؟. تاثیراتحسی چه 

روانی خود چه ناهنجارهای  تاثیراتشدن محیط کالبدی با بصری -۲
  و فرهنگی را به وجود خواهد آورد؟. فکری

  

 تاثیراتمنفی محیط بصری از  تاثیراتبا شناخت  توانیمچگونه  -۳
 منفی آن کاست؟.
ها و تالیفات متعددی در باب وجوه مختلف نماهای تاکنون پژوهش

هوشمند به انجام رسیده است که عمدتاً این نماها را از حیث متریال 
ا و در مقیاس معماری مورد توجه قرار همورد استفاده در ساختمان

اند اند و کمتر تاثیرگذاری آنها را بر فضاهای شهری بررسی کردهداده
هایی همچون "مواد و مصالح توان به کتابکه در این زمینه می

، "مصالح هوشمند در ۱۳۸۶در سال  رافائل جهانسهوشمند" اثر 
اکسل میالدی اثر  ۲۰۰۷معماری، معماری داخلی و طراحی" در سال 

های جدید برای معماران و طراحان" ، "مصالح هوشمند و فناوریریتر
شیما ترجمه  و اسکودکال دانیل و آدینگتون چلیمدینوشته 
فناوری ، "نانو۱۳۹۰در سال  دهکردی انیفرهادرتضی مو  ضمیرروشن

کتایون و  محمود گالبچیدر معماری و مهندسی ساختمان" اثر 
 مهرداد ذبیحیهای نوین ساختمان" اثر ، "مصالح و فناوریزادهیتق
های نوین در معماری ، فناوری۱۳۹۴در سال  محمدرسول عالییو 

، "هوشمندی ساختمان و ۱۳۹۴در سال  علیرضا خداییساختمان اثر 
 ۱۳۹۶در سال  محمد محسنیو  حنانه اعدلاثر کاربرد آن در معماری" 
ای هوشمند: معماری پایدار ابزار نماهای شیشهو همچنین مقاالت "
، ۱۳۸۶در سال  حسین اکبری" توسط طلبدو مصالح خود را می

" اثر کارگیری مصالح هوشمند در طراحی معماریجستاری در به"
ی هوشمند و "واکاوی طراحی نماها ۱۳۹۴در سال  احمدرضا کابلی
و "بررسی عملکرد نماهای  ۱۳۹۴در سال  مبینا روحیدر ساختمان" از 

 ۱۳۹۶در سال  هانیه اخوتها" اثر متحرک هوشمند در ساختمان
  اشاره کرد.

 
  هاابزار و روش

از آن نظر که کوششی است در جهت اثبات علمی  رو شیپمطالعه 
ی جهان هستی و تدوین تعداد زیادی نظریه هاتیواقعو اثبات 

محتوایی است و از آن جهت  -تشریحی از یک نظریه توصیفی، اثباتی
که حاصل نظر فالسفه، سیاستمداران و معماران بر یک عقیده و 

ی و مبتنی بر نظریه اثباتی است و به درک خوب، بد، درست نیبجهان
  محتوایی است. -یهنجار  پردازدیمو غلط، خوشایند و ناخوشایند 

ی مبتنی بر هاروشدر این مطالعه اخذ اطالعات اغلب از طریق 
ی و اسنادی انجام شده است و چون به فهم اکتابخانهمطالعات 

و بر  پردازدیم جانبههمهو  نگرکلاز دیدگاهی  هادهیپدو  هامکان
شرایط اجتماعی و فرهنگی معاصر اتکا دارد ماهیت راهبردی کیفی 

ی محتوایی و هایگذار تاثیر بررسی  درصددکه  ]10[دارا است را نیز
ی هاپوستهادراکی مصالح هوشمند و خاص عصر ارتباطات در بدنه و 

  شهری است.
  ادبیات و چارچوب نظری تحقیق
  تعریف جامع و اهمیت سطوح

سطوح آنها مشخص  لهیوسمراتب تعریف فضا به اشکال در سلسله
سطح در معماری دو وظیفه دارد: از لحاظ فیزیکی  رو نیا. از شوندیم

کند و فضای کیهانی و دنیایی را متبلور شکل را مشخص می محدوده
آنها، جان را به  یعالو به لحاظ عقلی با گسترش کیفیت  سازدیم

 .]11[کندصفات باالتر تحقق که فراتر از مکان است هدایت می
و غنای موادی که به  اصالت ذاتی واسطهکیفیات عالی سطوح به 

 قیاز طرترکیب و تزیین سطحی، یا  لهیوسشده است به  کار گرفته
ترکیبی مواد اصیل و ترکیبات آنها روی سطح شکل  تاثیرات

. ماهیت کیفیت عالی ماده حاصل ترکیب فیزیکی آن است. دنر یگیم
دادن ذهن و کدربودن آن برای تکان یذاتدرجه شفافیت و قابلیت 

برای هماهنگی کامل باید  .]12[گذاردیمسنگینی بر ذهن  تاثیرآن 
کردن سنگینی، دادن بافت ی الزم بود. سبکهابیترکبه دنبال تغییر 

  .ستا آنها جملهبه سطح کدر و تولید سایه و ایجاد کنتراست از 
ی مردم هاارزشی رفتارها و ر یگشکلبنابراین نماهای شهری به 

ی ر یگشکلی در اعمدها و اعتقادات سهم ، باورههاارزشو  پردازندیم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یاهکلرودیس پوریلطف یمرتض ۱۴۸

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱وره د                                                                                                                                                                                                یشهر  یگفتمان طراح

محیط شهری خواهند داشت. با درنظرگرفتن تعریف فضا توسط 
عنوان بخشی از هویت انسان فضا با مکان، مکان به رابطهسطوح و 
ی مستتر مکان به انسان، نقشی اساسی در تحوالت هاارزشو انتقال 

، ارتباطات هاارزشی ر یگشکلفرهنگی و رواج شیوه زیست انسان و 
  .]9[است دارعهدهی انسانی هاتیفعالو 

 و (نما) یشهر  طیمح یر یگمردم در شکل یهاسهم ارزش ١ شکل
  دهد.را نشان می انسان تینقش مکان در هو

  

  
گیری محیط شهری (نما)؛ های مردم در شکلسهم ارزش: سمت چپ )۱ شکل

 نقش مکان در هویت انسان :سمت راست
  

  مصالح هوشمند
هایی است مصالح هوشمند یک اصطالح جدید برای مصالح و فرآورده

نسبت  و اندی درک و پردازش رویدادهای محیطی را داشتهیکه توانا
بیانی دیگر این مصالح به  .]13[دهندبه آن واکنش مناسب نشان می

شکل، فرم، رنگ و انرژی ند هست و قادر رندقابلیت تغییرپذیری دا
پذیر در پاسخ به تاثیرات فیزیکی و یا صورت برگشتدرونی خود را به

  .]13[شیمیایی محیط اطراف تغییر دهند
  بندی مصالح هوشمندطبقه
مصالح ساختمانی موجود اعم از سنتی، طبیعی و  یطور کلبه

مصنوعی با توجه به خصوصیات آنها، از جمله نمود ظاهری، بافت، 
 غیرهکیب شیمیایی، خواص فیزیکی و مکانیکی، اثر محیطی و تر 

بندی مصالح هوشمند عالوه بر شوند. اما در طبقهبندی میطبقه
طور ویژه به های فوق خواص دیگری که بهدرنظرگرفتن مشخصه

شود نیز لحاظ مصالح از مصالح سنتی مربوط میاین تمیزدادن 
 خصوصیتالح بر پایه سه بندی کلی این مصدرواقع طبقه شوند.می

 :]14[زیر است
مصالح هوشمند غیرفعال که از طریق دریافت و شناخت  -١

عنوان حسگر درونی خود به یهاخوبی محرکمحیطی به یهامحرک
راحتی به تغییر دمای همه اشکال این گروه به باً یتقر .کنندیعمل م

 .دهندیم پاسخ میاطراف خود با تغییر شکل بدون آنالیز عال
مصالح هوشمند فعال که دارای خواصی مانند گروه غیرفعال  -٢

کننده نیز عمل عنوان فعالهستند و عالوه بر واکنش به محرک به
دهنده طور مثال یکی از مصالح هوشمند فعال کاهشبه .کنندیم

از  واند نوسان است که از مصالح یا مواد فیزوالکتریک ساخته شده
که هم  سازدیکه آنها را قادر م رندیگیهره میک حلقه بازخوردی ب

تغییر را تشخیص دهند و هم پاسخ مناسب را از طریق یک جریان 
 .]15[کننده داشته باشندفعال
 خود رفتار خود را با شرایط اطراف توانندیمصالح هوشمندی که م -٣

 ند.کن گارساز 

را در دو توان آنها بندی مصالح هوشمند میدر حالت دیگری از طبقه
  تیپ کلی قرار داد:

 ،دهندیچند خصوصیت خود نشان م ایموادی که تغییر در یک الف) 
مانند شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی، مکانیکی یا گرمایی که 

خارجی در محیط اطراف خود  یهابه تغییر در محرک میطور مستقبه
ات برای مثال یک ماده فتوکرومیک در مقابل تغییر  .دهندیپاسخ م

 .دهدیمیزان تابش اشعه فرابنفش با تغییر رنگ پاسخ م
نور و تصویر به مختلف انرژی را  یهامصالح هوشمندی که شکلب) 
. این گروه مصالحی با خواصی مانند فتوالکتریک، کنندیم تبدیل

  .]14[ترموالکتریک، فیزیوالکتریک، فتولومینوسنت هستند
 یهاستمیاز س ییهاشکلمصالح هوشمند در ساختمان معموًال با 

و اجرا  یر یگمیاطالعات، تصم یآور کنترل خودکار که قادر به جمع
  .]16[هستند همراه هستند

  دهد.را نشان می هوشمند ینماها بیو معا ایمزا ١جدول 

  
  ]14[مزایا و معایب نماهای هوشمند )١جدول 

  مزایا و معایب
 مزایای نماهای هوشمند

  های مشابهدر قیاس با سایر روشهای پایین ساخت هزینه
  عایق صوتی
  عایق گرمایی
  تهویه طبیعی

  کاهش تاثیر فشار باد
  طراحی شفاف
  گریز از آتش

  عملکرد خورشیدی
  ارتباط و پیوستگی میان دسترسی

  یی و راندمان ساختمانآافزایش کار 
  تسهیل در تعمیر و نگهداری بنا

ایجاد آسایش و اطمینان برای ساکنان هایی با امنیت بیشتر و طراحی سازه
  هاساختمان

  جویی در سرمایه و سودآوریافزایش و صرفه
  افزایش طول عمر ساختمان

  کنترل دما، روشنایی و نور طبیعی
  معایب نماهای هوشمند

  های باالی ساخت در قیاس با نماهای معمول شهریهزینه
  کاهش فضاهای مفید قابل استفاده

  حرارت سازه افزایش درجه
  تجمع هوای گرم در طبقات باال

  های باال و مازاد نگهداری برای ساختمانهزینه
  ای برای نگهداریهای حرفهنیاز به ابزارهای مخصوص و گروه

  های ناشی از تشعشاتآسیب
پذیری در برابر زلزله و حریق و عدم آسایش حرارتی ی، آسیبژ مصرف باالی انر
  در فصول مختلف

  
  شناسی نماهای هوشمندآسیب

توان به موارد گیری جنبش نمای هوشمند میاز عمده اهداف شکل
  :زیر اشاره کرد

گیری شکل
 محیط شهری

 مکان
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ای که منجر به افزایش اهداف اکوستیکی برای یک نمای شیشه -
  شود.شفافیت می

  یک نیاز عملی برای فضای درونی -
ه های شلوغ و آلودهایی که در محلتوسعه اکوستیک در ساختمان -

  .اندشده واقع
  ]13[کاهش مصرف انرژی در ساعات کاری ساختمان -

نداشتن پیوستگی و دوام میزان موفقیت  این در حالی است که
جزء موانع همواره های جدید یید و پذیرش تکنولوژیاخصوص تبه

و نوآوری که در  ارزش دانش با این وجود .شودموجود محسوب می
نوان یک مزیت برای دارندگان عحال پیشرفت و توسعه است، به

صنعت  وساز است و هماهنگی بین طراحی وصنعت ساخت
ای ترین جنبههای غلبه بر موانع است. بزرگراهجمله وساز از ساخت

کید بر اشود، تکه در استفاده از مصالح هوشمند در نظر گرفته می
ترین پتانسیل عنوان بزرگخواص قابل تغییر مصالح دارد که به

  .]13[معماری است در لح هوشمندمصا
  تعریف سطوح و پیدایش فضای بینایی هوشمند در عصر ارتباطات

  تعریف سطوح هوشمند در عصر ارتباطات
، اما حقیقت کنندیمادعای رایج آن است که معماران فضا را طراحی 

. امتیازدادن سازندیمو  کنندیماین است که آنها سطوح را تعریف 
. دهدیمقرار  تاثیربه سطوح، کاربرد مصالح را به دو صورت تحت 

و درک بصری  شوندیمصورت سطحی تداعی اول آنکه مصالح به
دلیل . دوم بهشودمیی ظاهری مصالح تعریف هاتیفیکمعماری با 

نزدیکی دارد و مصالح همان سطح  رابطهآنکه معماری با سطح 
شوند. علت لح مسطح و تخت پنداشته میهستند. باالجبار مصا

صورت دوبعدی آن است که افراد تمایل تمایل به نمایش سطوح به
تصور کنند.  کپارچهیا ی داردنبالهدارند که مصالح و سطح را وجودی 

ی اخیر در عصر ارتباطات و کاربرد مصالح هوشمند در هاتالش
یکپارچه  ی و یا موجودیتدوبعدطراحی معماری روش بیان سطوح 

  .]8[را ثابت نگه داشته است
فضایی یکی از  پوستهاز طرف دیگر اعتقاد به مرزبندی فضا توسط 

نگاه به مصالح است. تصور بر این است که  سازتیمحدودمشکالت 
کند و آن پوسته ساختمان، محیط بیرونی و داخلی را از هم جدا می

ذهنی یا  مرز است. مرز در عصر ارتباطات یک خط کنندهفیتعر
و بدون تردید  دکنیمواقعی است که حدود یک ناحیه را مشخص 

صورت یک است و نیازش به خوانایی را به شدهمرز ثابت و تعریف 
  .]8[در آورده است تویر قابلمانع محسوس و یک شیء 

  مصالح هوشمند و پیدایش فضای بینایی در عصر ارتباطات
جای خودش را به این تعریف از سطح که منجر شده است تا سطح 

پوسته بدهد حاصل تغییرات و پیشرفت تکنولوژی رسانه و تحوالت 
تولید مصالح همسو با آن است که منجر به حذف تدریجی سطح و 

  .]1[پوسته از فضاها شده است
استفاده از نمای خارجی  تکیهای معماری ر یگشکلاز زمان 
عنوان پوسته برای نمایش تکنولوژی مطرح شد. این هساختمان ب

در مرکز ژرژپمیدو پاریس  پیانوو  راجرزبار توسط موضوع برای اولین

عنوان سطح بینایی بیانگر یک دیده شد که در آن نمای ساختمان به
حرکت زنده و تغییر همیشگی بود. اما با پیدایش هنر ویدئویی و 

یع، لیزر و تصویرسازی کامپیوتری ی ماهاستالیکرنفوذ تکنولوژی 
تصویرهای متنوع و  رو شیپمعماری و در برخی از آثار  طهیحبه 

ی ر یگشکلکه منجر به  اندکردهجای فرم را اشغال  رفتهرفتهناپایدار 
. منظور از فضای بینایی فضایی است ]1[فضای بینایی شده است

ی اانهیرای هاشبکهمملو از اطالعات که حد واسط ارتباط انسان با 
ی است. برای مثال در میدان تایمز نیویورک نمای بناها ارسانهیا 
ناپدید شده است و به جای آنها تصاویر  بارهکاما به ی دارد زیچهمه

ی بنا هاجداره. طرح شودیمجایگزین  هاامیپمتحرک از آگهی 
ی درون این بناها ندارد. هایکاربر ربط یا سنخیتی با  گونهچیه

نامیده است، با  نشانهی که حمله بر اپروژهدر  کریستوفر ودیزکو
انداختن تصاویر عظیم به روی بناهای بعدی اطالعاتی به فضا و 

که منجر شده است که کالبد فضای شهری به  بخشدیممعماری 
منظوری غیر از بازافکندن اطالعات بر روی آنها طراحی و ساخته 

  .]17[نشود
ی هوشمند و نانو امروزه این امکان را داده است که فرم هایتکنولوژ 

ی گرافیکی و نقاشی تسلط یابند. دیوارها هاطرحو مصالح به 
به دلخواه طرح، جنسیت، شفافیت، رنگ و بافت داشته  توانندیم

طور تدریجی تغییر باشند، میزان سختی، شفافیت یا بافت پوسته به
فصل مشترک تمامی این . ]18[کند و مرز فضایی را شکل دهد

بار در جریان مدرنیسم و با که نخستین هاشرفتیپتغییرات و 
تکنولوژی حاصل شده تغییر و ایجاد  شرفتیپو  هارسانهگسترش 

ی جدید نسبت به فرم در دوران جدید است که پوسته شناسییبایز
 ایتوی یافته و به قول شناسییبایزبیش از جنبه کارکردی جنبه 

ماحصل این تغییرات بیش از پرداختن به زیبایی جسم، پرداختن به 
  .]1[زیبایی بصری بوده است

 یدر نما یینایب یفضا شیدایمصالح هوشمند و پ ۲جدول 
  دهد.را نشان می ساختمان
	شدن فرهنگی جوامع در عصر ارتباطاتبصری

محور است و اندیشه و کالم اهمیت مدار و کالممدرنیته اندیشه
واالیی دارند. اما فرهنگ تصویری در حال گسترش است. کانون 

. روزگار مدرن ]19[و تلویزیون است هارسانهاصلی آن ابزار ارتباطی، 
و از دیگر ایام مجزا شده است.  شودیمیش ادراک داریددلیل منش به

، یعنی خود شدیمانسان در چشم خدایان دیده  در روزگار باستان،
. اما از رنسانس به شودیمتصویر بود. در دوران بیزانس انسان دیده 

بعد جهان به تصویر تبدیل شده است و انسان تماشاگر خود 
 .]20[است

پارادایم جدید عقالنیت، ناظر به جوهر و بنیاد نیست بلکه استداللی 
. ]21[پردازدیمصورت وا بلکه بهاست. این پارادایم نه به محت

واقعه در عصر حاضر آن است که انسان به سوژه یا ذهن  نیمهمتر
تبدیل شده است. معنای این امر از آن جهت اهمیت ندارد که 

گرایی رواج عام یافته است بلکه از آن سبب مهم است که ذهن
انسان به وجودی تبدیل شده است که چیزهای دیگر حقیقت وجودی 
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   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱وره د                                                                                                                                                                                                یشهر  یگفتمان طراح

ی هر آنچه هست هانسبت. آدمی مرکز کنندیمکسب  را از او خود
بدل شده و منظور از تصویر یا کپی، تصویر از جهان نیست بلکه 

عنوان سوژه قرار گرفته ی انسان بهروروبهجهان خود تصویر شده و 
  .]7[است

عنوان تصویر است. کلمه رخداد بنیادی عصر مدرن فتح جهان به
است که مخلوق کار  افتهیساختتصویر اکنون به معنای تصویر 

 محدوده. تصویر همواره ثبت عناصر دیداری در ]22[تولیدی بشر است
یک قاب و محدودکردن وجودی دنیا است. به بیان دیگر ژرفا از بین 

جا که  "هر بودریا. به گفته ]20[شودیمس و در دستر  مندزمانرفته و 
سطح خود نشان  نیترسادهنظر افکنید تصاویری وجود دارد که در 

 اندکردهکه تمامی این بازنمودها چنان واقعیت را اشباع  دهندیم
از  میتوانیماست. جهان را تنها  ریپذامکانکه تجربه تنها با واسطه 

رات که محصول فرهنگی غرق و انتظا هاپنداشتهطریق فیلتر پیش
. در جهان مدرن گرایش به سطح ]23[تجربه کنیم"  ستا هاانگارهدر 

در تضاد با عمق قرار گرفته است. هایدگر گرایش به عمق و معنا و 
وینگشتین نماینده گرایش به سطح و تصویر است. در قرن نوزدهم 

ح بود نقاشی کانون توجه هنرها بود، آنچه تصویری و برآمده بر سط
آنچه از حجم و عمق داشت به حاشیه راند بعدها عکاسی و فیلم 

. جهان امروز جهان تصویر و رسانه ]19[این صفحه را تکمیل کردند
است. در حال حاضر کارآمدترین و ماندگارترین شیوه ابراز عقاید و 

بر افکار عمومی تصویر است. امروزه جهان غرب به  نیگذارترتاثیر 
استفاده  هاقالبویر پی برده است و از آن در همه اهمیت و قدرت تص

  .]24[کندمی

  
  مصالح هوشمند و پیدایش فضای بینایی در نمای ساختمان )۲جدول 
  تصویر  پیدایش فضای بینایی و مصالح هوشمند  پروژه

  ساختمان به عنوان سطح بینایی بیانگر حرکت زنده و تغییر همیشگینمای   مرکز ژرژپمپیدو پاریس

  

  کریستوفر ودیزکوحمله بر نشانه اثر 
انداختن تصاویر عظیم به روی بناهای بعدی منجر به بخشیدن اطالعاتی به 

  .شودیمفضا و معماری 

  

  ی رایس توکیوهاساختمان
در طول شب؛ شیشه حالت مات شده  LEDی هاالمپمصالح الکترواپتیکال؛ 

  .کندمیاست و نما به حالت پوشش نمایشی عمل 

  

  ی فضای بیناییر یگشکل  میدان تایمز نیویورک

 

  مصالح فتوکرومیک در پوشش نما  طرح ورودی موزه هنرهای مدرن مونیخ

 

  های خورشیدیو سلول LEDهای استفاده از المپ  هتل هپیتات؛ اسپانیا

 

  PCMی مصالح ر یکارگبهاستفاده از مصالح هوشمند ذخیره انرژی؛ با   آپارتمان سینیور سوئیس
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  ماهوی عصر فرهنگ بصری بر معماری و هنر منظر شهری تاثیر
فضای  حوزهطور عمده در عصر اطالعات و ارتباطات در آنچه به

ی هافرممعماری و طراحی بناها و فضای شهری رخ داده بیانگر رواج 
در کتاب  پوگلیسی. ]17[ی ویژه بوده استهاشهیاندمبتنی بر تفکر و 

کند: "ما راه طوالنی ی" در مورد ویژگی عصر جدید اشاره میفرا معمار "
ویژگی تولیدات جامعه  آنکه اریعتماممنطق ماشین و تکامل 

نیمه اول قرن بیستم بود، پشت سر گذاشتیم. اکنون  صنعتی در
شویم، عصر الکترونیک که مشخصه آن سه وارد عصر جدیدی می

. سطوح ]25[ی بودن" اچندرسانهبودن و پدیده است: نامادیت، حسی
و ابرسطوح در معماری سایبرنتیک، مرز اساسی ادراک، مرز میان 

ی، دنیای درون و ، بشر و غیر بشر، طبیعی و مصنوعو جسمذهن 
ی ادهیاکنند. معماری مجازی با بیرون را دوباره ترسیم یا حذف می

یی همچون جاذبه، اصطکاک، فرم، نور، دما که هاتیمحدوداز 
. از دیگر ]26[وجودآورنده یک معماری سیال است همراه استبه

شده از این نظر در طراحی شهری، استفاده از مصالح و نکات مطرح
خارجی بنای شهری است، طوری که سطوح  بدنهخاص یا طراحی 

ی در نظر گرفته شده که اانهیرانمایش  صفحهبیرونی بنا همچون 
وجودآمدن فضای بینایی و مملو از تجزیه و اطالعات شده منجر به
رشد تدریجی برتری بینایی در  رسدیم. از بعد کالبدی به نظر است
ینده جدایی خود از جهان با توسعه خودآگاهی و رشد فزا همسوغرب 

کند، در صورتی که سایر ادراکات باشد. بینایی فرد را از جهان جدا می
  .]17[سازدیمحسی فرد را با جهان پیرامون متحد 

ظاهر  -ی ادراکی و حسی در تقابل صورت و معناهاواکنشو  هاکنش
  و باطن فرهنگ بصری

در نگاه کلی تکنولوژی دارای دو ساحت بیرونی (جهانی) و درونی 
(انسانی) است. از نظر بیرونی جهان در افق تکنولوژی منبع انرژی 

تا جهان  داردیوامذخیره شده است و از نظر درونی فرد را به واکنش 
را تصرف کند و خود را در موقعیت انکشاف آن به مثابه منبع ذخیره 

هر یک از ابزارهای تکنیکی که بشر برای اغراض خاص . ]27[قرار دهد
، عالوه بر کاربردی که در همان حوزه استنیاز ویژه خلق کرده  نیمات

و کارآیی آن وسیله را  تاثیردارد دارای استعاراتی است که حوزه 
. به عبارت دیگر خود تکنیک دارای ایدئولوژی است دهدیمگسترش 

 شرط و دیقیبانگاشت و انسان را  رفطیبآن را خنثی و  توانینمو 
حاکم بر آن تلقی کرد. بنابراین اگر موضوعی تحت عنوان ایدئولوژی 
دیداری پذیرفته شود، سخن گزافی نیست. ایدئولوژی دیداری 

ی، محتوایی و کالبدی، ادراکی شناختییبایزویژه فرهنگی و  تاثیرات
  .]28[استو حسی خود را دارد که نتیجه اقتضائات ماهوی آن 

کالبدی و  -ی ادراکی در تقابل صورت و معناهاواکنشو  هاکنش
  محتوایی عصر بصری

، دارای دندار  فهم قابلظاهری جذاب و  عموماً  آنکه رغمبهتصاویر 
ی پرمفهوم ادهیپدابعاد معنایی بسیار هستند و همین ویژگی از آنها 

با ساختاری سهل و ممتنع ساخته است. درک دیداری از تصاویری 
ی عرضه شناختسازهکه اطالعات متنوعی از احساس، رفتار، تعامل و 

داری ـاهیم دیـدرت درک مفـصویر و قـان تـبر زب دیـکات، با کنندیـم

  .]29[است ریپذامکان
شدن است. نیی جهان و جهاساز کسانفرهنگ دیداری آغازگر عصر ی

زیرا ذهن هر انسان در رمزگشایی و بازسازی معانی و مفاهیم و 
کلمات مکتوب متناسب با فرهنگ شخصی خود یعنی تجارب و 

در حالی که تصویر را  کردیمی او عمل خیتاراطالعات و پیشینه 
طور یکسان در مقابل چشم مخاطبین تجسم ی ساخته و بهاسازنده

دلیل عینیت و شبه واقعیتی که در تصاویر وجود دارد داده است و به
دیدن کند. بنابراین مخاطبان به سوی یکسانبر تجسم ذهنی غلبه می

. نقش شوندیمشدن سالیق سوق داده کردن و مشابهو یکسان درک
 کنندهافتیدر، به کنندهیبازساز شگر و پرداز  کنندهافتیدرمخاطب از 

  .]30[و پذیرنده کاهش یافته است
ی حمله به شناخت هستند. شباهت تصویر به نظم تا اگونهتصاویر 

جایی جز با کل توجه چشمان حریص شده و جابهنثر، واژگان ساده
ی است که در آن دال ارسانهکند. تصویر را به سمت تصویر جلب می

 دنتوانینم تاً یماه. تصاویر ]31[دیزدایممدلول خود را قبل از اجبار 
با چندین معنا و مدلول به مخاطب برسانند. در  همزمانمفهوم را 

، بلکه توهم افتدینمتصویر تفکر جایی ندارد و تخیل تماشاگر به کار 
. قدرت اشباع تصاویر ]32[کندواقعیت وجود مخاطب را تسخیر می

. تصاویر در عمق دهدیمت) را تغییر بصری معنای واقعی (واقعی
کنند و این دلیل دشواری تمایز میان تفاوت خودآگاهی فرد نفوذ می

ند، دهینمتصور و واقعیت است. افراد توانایی اندیشیدن را از دست 
. ]33[سازدیمبلکه شبه حوادث تصویر، محور این تفاوت را کمرنگ 

معتقد است در دورانی که گردش اطالعات زیاد است و  بیرکرتیس
شیوه اندیشیدن نیز تغییر کرده است، نیازی به دانستن نیست بلکه 
کافی است نحوه دسترسی به داده آموخته شود و همچنین بازیابی 

. مشکل دیگر و نکته ]33[اطالعات مهم است و نه فهم و درک آنها
ک ابزار انتقال علم و دانش که تصاویر متحر  ستا نجایامهم دیگر 

  .]34[شوندی محسوب میرساناطالعی برای الهیوسنیستند بلکه 
از طرف دیگر در عصر بصری امروز و شیوه استنباط افراد از جمع و 

. در گذشته از واژه اجتماع حضور استجماعت نیز مخدوش شده 
 که یحالدر  ساختیمافراد جامعه در مکانی خاص به ذهن متبادر 

که دور از یکدیگر و  دهندیمجتماع عصر بصری را افرادی تشکیل ا
. بنابراین وقتی مفاهیم ]34[دید یکدیگر قرار دارند محدودهخارج از 

حقیقت، واقعیت، زمان و مکان، تجربه و واقعه، برابری و عدالت و 
است، زمانی که قاطعیت  شدهدانش و اطالع در یک جامعه مخدوش 

ی، پایبندی با تفاوتیباسراف، بردباری با با سماجت، سخاوت با 
، قدرت شودیمیکسان انگاشته  صدرسعهی با بندوبار یبجمود و 

 نیترنازلبه  بورستینو  پستمندرک و استنباط عموم مردم به قول 
 .]34[رسدیمحد 
کالبدی و  -ی حسی در تقابل صورت و معناهاواکنشو  هاکنش

	محتوایی عصر بصری
ند کنیمدر تفکر فلسفی حواسی که افراد توسط آنها هم هنر را درک 

ند با حواس جسمانی، بویایی، چشایی و المسه شناسیمو هم دنیا را 
تفاوت دارد. چشم و گوش از دیرباز بر مبنای نگاه افالطون در 
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ابزار شناخت محسوب  نیمهمتری حواس به برتر و فروتر، بندطبقه
از المسه، چشایی و بویایی قرار  باالتر. شنوایی و بینایی اندشدهیم

و از وجود فیزیکی ما دورتر  دندار ارتباط  کمتردارند زیرا با جسم 
  .]35[هستند

شوند، می روروبهزمانی که افراد از طریق دیدن با یک واقعیت خارجی 
متقابل چهار عنصر دریافت،  تاثیراتدرک و تصور احساس آنها توسط 

با یکدیگر صورت  همزمانناسی، یادآوری و توقع و انتظار بازش
. تصاویر و اصوات، احساس و حساسیت افراد را نسبت ]34[ردیگیم

. زانندیانگیبرمبه اشیا و حرکات محیط اطراف و برون از جهان ذهن 
دریافت که واقعیت آن چگونه است و چگونه در عالم واقع  آنکهبرای 

الزم  دیآیممفهومی دارد و به چه کار  حضور دارد، چه معنی و چه
پیوسته با جهان خارج از ذهن، پردازش شوند و با  ارتباطاست در 

ی قبلی موجود در ذهن که از هااندوختهو  هاداشتهمقایسه با 
صورت ساختاری منظم و معقول و شکلی خاص برخوردار هستند به

ظارات و توقع و نیز در انطباق با انت کنندیمالگو و شابلون عمل 
ارزیابی و فهمیده  وسهولت بررسی ی بهرارادیغافراد، ناخودآگاه و 

  .]34[ندشویم

علت سرعت حرکت تصاویر ذهن همچون هنگام از طرف دیگر به
برداشت از یک متن فرصت پردازش و ارزیابی نهایی را نخواهد داشت 

بر  تواندیمو تنها به میزان سطحی از آن اطالع خواهد یافت که آن 
ی ابیمکانبگذارد و ثبت شود بدون آنکه ذهن بازشناسی،  تاثیرذهن 

. تکرار روزمره این موارد ]36[داشته باشد از آنو ثبات ادراکی درستی 
پراکنی و تکثر در تصویرسازی ذهنی بدون هویت منجر به حواس

. تصویر سیستم حسی بشر را در معرض نوعی خاص از شودمی
 تاثیری ادراک را تحت اتکانه. هر تصویر همچون هددیمآموزش قرار 

ی در ساز فرهنگ. امروزه از این ویژگی بصری برای دهدیمقرار 
معتقد است که تصویر یک  مک لوهان. ]37[شودمیجوامع استفاده 

 شتریبی اتوسعه. هر چه اثر چنین دهدیمحس بشری را گسترش 
، زیرا شوکی را که به سیستم شودیممطلع  کمترباشد بشر از آن 

. شودیمبریدن آن حس گسترده خفه  -در اثر خود شودیموارد 
 تاثیرگسترش حس بر کلیه خصوصیات فکری و رفتاری فرد 

 باعثو  دهدیمقرار  تاثیرتحت  قاً یعمگذارد و محیطش را می
  .]28[فرد درک متفاوتی از جهان هستی پیدا کند شودیم

در تقابل صورت و  یو حس یادراک یهاها و واکنشکنش ۳جدول 
  دهد.را ارایه می معنا

  
  ی ادراکی و حسی در تقابل صورت و معناهاواکنشو  هاکنش )۳جدول 
  کالبدی و محتوایی عصر بصری -های ادراکی در تقابل صورت و معناها و واکنشکنش

واقعیتی که در آن وجود دارد بر تجسم ذهنی غلبه کرده و مخاطب  عینیت و شبهدلیل یابد و بهکه در مقابل چشمان مخاطبین تجسم میاست تصویر ساخته یک سازنده 
  دهد.کردن و سالیق یکسان سوق میبودن و یکسان درکرا به سوی یکسان

مخاطب تصویر به سوی فرهنگ واحد، عدم استقالل در انتخاب تجسم و درک مفاهیم وبنابراین شود. که توسط صاحبان قدرت کنترل می استتصویر ساخته یک سازنده 
  شود.ای یکسان سوق داده میکنندهمصرف

بودن، غیرهدفداربودن و سرگرمی بیش از اندازه جدینگری، غیر مخاطب را به سطحیبنابراین سازد. تصویر ساخته یک سازنده است و کیفیتی خاص از معرفت را منتقل می
  دهد.سوق می

مخاطب به سمت عدم تفکر و تمایل به احساس زودگذر و ارضاشدن بنابراین شود. تصویر ساخته یک سازنده است و متناسب با درک تمام افراد جامعه ساخته می
  احساسات سوق خواهد یافت.

بودن های بصری مخاطب را به سمت واقعیبا جذابیت ،دهدب با محدودیت زمانی و مکانی نگاه سازنده تا حدی به ما آگاهی میتصویر ساخته یک سازنده است و متناس
  دهد.محتوای فرضی سوق می

سمت عدم تخیل و توهم واقعیت مخاطب را به بنابراین تواند یک مفهوم را همزمان با چندین معنا و مدلول بیان کند. تصویر ساخته یک سازنده است و ماهیتًا نمی
  دهد.سوق می

آوری اطالعات و مخاطب را به سمت بازیابی و جمعبنابراین گذارد. کند اطالعاتی از دانش در اختیار ما میها وانمود میتصویر ساخته یک سازنده است و با تکثیر داده
  دهد.عدم درک آن سوق می

مخاطب را از فعالیت و حضور بنابراین کند. در یک جامعه را خارج از محدوده دید یکدیگر و دور از یکدیگر معنا میتصویر ساخته یک سازنده است و حضور انسان 
  سازد.ثیرگذار در اجتماع دور میات

  کالبدی و محتوایی عصر بصری -های حسی در تقابل صورت و معناها و واکنشکنش

  شود.افتادن احتمالی میان جهان و احساس کاربران میتصویر با افزایش قوای بصری موجب دوری و فاصله
یابی یابی و مفهومهای خارجی، ذهن را کنجکاو و درگیر معنیاز پدیده فردهای تصویر با عدم تطابق و هماهنگی میان انتظارات درونی و تصاویر ذهنی ، با دریافت

  کند.غیرواقعی و تهیج کاذب می
ثیر گذاشته و منجر به تکثر تصویرسازی ذهنی بدون ایابی و ثبات ادراکی تعامل بازشناسی، مکان سه بودن آن بر ذهن بدون توجه بهئیسرعت باال و تکثر تصاویر و مر

  هویت خواهد شد.
  .را گسترش خواهد داد و منجر به درک متفاوت و غیرواقعی از جهان هستی خواهد شد فردتکثر تصاویر و دنیای تصاویر تنها یک بعد حسی 

  
	تحلیل و بررسی از نگاه تعامل عمیق انسان و محیط

تعامل فعلی دوجانبه و مبتنی به رابطه و همبستگی و شامل نوعی 
فعل یا ترک فعل و تغییر و حرکت است که انسان برای رسیدن به 

. انسان سه بعد معرفتی و شناختی و به عبارت دهدیمهدفی انجام 
شناخت علمی دارد که شامل روح، فکر و حس است. شناخت  ترعام

ی روحی انسان، شناخت فکری و هاتیحساسروحی و روانی نظام 
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ی انسان و شناخت حسی و عینی هاشهیاندذهنی نظام تفکرات و 
یطی که در . مح]38[کندنظام تجربی و تصرفات تجربی را ایجاب می

، از روابطی دهندیمی خود را انجام هاتیفعالو  هابرنامهآن مردم 
و محیط افراد  ندکنیم ثرامتدوسویه برخوردار است. افراد محیط را 

  .]39[دهدیمقرار  تاثیررا تحت 
است. او در طول زمان و در  ریرپذییتغاز طرف دیگر انسان موجودی 

جسمانی، فکری و احساسی تغییر مدت زندگی در تمام ابعاد روانی، 
  .]40[دهدیم، محیط پیرامون خود را تغییر همزمانکند و می
مظاهر تغییر محیط، تعریف فضا است که توسط  نیتریاصلاز 

فضا و  محدوده. سطوح خود نیز از نظر کالبدی ابدییمسطوح معنا 
از لحاظ محتوایی توسط کیفیات عالی و به واسطه اصالت ذاتی و 

. حال در عصر تکنولوژی ]40[رندیگیمخود شکل  رفتهکارغنای مواد به
سطوح هستند که در کالبد  دهندهشکلنوین مصالح هوشمند و نانو 

بودن، سخت و غیر قابل فرم نرم و سیال واسطهو محتوا به 
زمان و مکان و  محدودهم هویت ثابت و خارج از بودن و عدانعطاف

. حال اگر پیرامون شوندیمتغییر محیط در هر زمان و مکان شناخته 
سرعت و با شتاب در حال تغییر باشد رابطه جدیدی بین افراد به

ی اتازهشود که قرار بوده است در او شناخت انسان و محیط ایجاد می
د رابطه زمان کافی وجود ندارد و به وجود آورد، اما چون برای ایجا

بر پایه  شودیمدرنتیجه درک عاطفی شناختی که در انسان ایجاد 
 رودیمپیش  طرفهک، رابطه انسان و محیط یستیاستوار نصحیحی 

. در این صورت ایجاد تغییر در ]40[شودیمو از حالت تعادل خارج 
 نیباز نیست و حس تعلق به مکان و آرامش را  ندایخوشمحیط 

. همچنین تغییرات موجب دکنیمو اضطراب را جایگزین آن  بردیم
رفتن خاطره افراداز فضا و تغییر محیط فرهنگی خواهند شد ازبین

که نتیجه آن کاهش قدرت شناخت، حس امنیت، هویت و حس 
  تعلق به مکان در بستر فضایی، زمانی و مکانی است.

فضای آن هستند، به  دهندهشکلحال شهری که سطوح آن عناصر 
بودن و ناپایداربودن و بر پایه بودن، سیالریمتغواسطه اصالت ذاتی، 

است و بر محیط  افتهی بصری و تفکر بینایی محور نظم یهاتیجذاب
خواهد بود و بسته  اثرگذارفرهنگی انسانی خود از بعد محتوایی نیز 

ازد چگونه طراحی شده است و چه تصاویری را منتقل س آنکهبه 
پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد و حقیقت و واقعیت،  تواندیم

زمان و مکان، تجربه و واقعه، برابری و عدالت و دانش و اطالع را 
در یک جامعه مخدوش سازد و قاطعیت را با سماجت، سخاوت را 

و زیبایی  صدرسعهی را با بندیپای، تفاوتیببا اسراف، بردباری را با 
  ی کند.ساز فرهنگیکسان انگاشته و  را با تظاهر
یی را جلوه هارنگو غیره همگی  هانیتریو، هامغازهپاساژها، 

را  هاروندهو  هاندهیآ، طبع تظاهرطلب انیپایبتا در رقابت  دهندیم
 اندکردهزدن عادت ی است که به پرسهچشمانبیارایند. شهر مملو از 

و به کلی  گذاردیمتمام صفات پسندیده شهر رو به ضعف  آنکهتا 
  .]41[شودیمنابود 
گفت که حقیقت اطراف تنها زمانی به واقعیت نزدیک  توانیمپس 
. ارتباط با ردیگیمی تصویر آن در ذهن شکل اگونهکه به  شودیم

رویدادهای اطراف، مردم و محیط زندگی از طریق این تصاویر ذهنی 
ی هاپوسته. تصاویر حاصل از ]42[کندو تحول پیدا می ردیگیمشکل 

، در عین حال کنندیمطور مرتب با تغییر محیط تغییر هوشمند به
. متناسب با همین تغییر دهندیم شکل همکه به کل اشکال جوامع 

کنند و بر جوامع پیرامون خود شکل تصاویر ذهنی نیز تغییر می
با ابزارهای ذهنی (صدا و  هاتن. البته محیط اطراف خود دندهیم

شوند، ولی در قرن اخیر عمده شناخت هر تصویر) شناخته نمی
  .]42[ی بصری گرایش بنیادی داردهاتیجذابانسانی به واسطه 

از طرف دیگر فرهنگ تکنولوژی، ادراکات حسی افراد را به نظم 
و آشکارا از یکدیگر مجزا ساخته است. همچنین بینایی و  درآورده

 که یحالدر  سازدیمعنوان ادراکات حس برتر مطرح شنوایی را به
. از این ردیگیمعنوان ادراکات منسوخ در نظر سه حس دیگر را به

 ردیگیم نشاتی آن ساز یجهاننگاه که از فرهنگ مدرن و اندیشه 
یی به تغییرات هاواکنشو  هاگلش تنها لذت بویایی غذا، بوی خو

  .]43[دما، مجوز ورود به آگاهی جمعی را دارند
افتادن میان جهان انگاری، دوری و فاصلهاین نوع تفکر باعث یکسان

شدن سایر و احساس کاربران، گسترش یک حس در انسان، مخدوش
فرستنده پیام، انزوا  نظر موردشدن پیام و معنای حواس، مخدوش

بودن یرانسانیغی ظاهری، محدودکردن سلیقه بشری، تگبسدلو 
ساختارهای  مطمئناً معماری و شهرسازی شده است. هنر بینایی 

و تفکربرانگیزی را به وجود آورده اما به بنیاد انسان در  کنندهلیتحم
قرار گرفت  تاثیر. برای آنکه بتوان تحت ]43[جهان کمکی نکرده است

  ی به فرد داده شود.شتر یبی حسی و لمس شد، نیاز است که آگاه
  

  یر یگجهینت و بحث
در مطالعه حاضر، نویسندگان با توجه به این موضوع و ضرورت 

و  نیترجذابشده ارایه به شناخت ماهیتی یکی از مطرح
مصالح جدید ساخت بشر،  نیترپاکو در عین حال  نیتریکاربرد

ی فراوان چون هاتیقابلمصالح هوشمند پرداختند. این مصالح با 
بودن و متغیربودن بودن و یا سخت و غیر قابل انعطافنرم و سیال

بودن امکاناتی را برای بشر که از حیث کاربردی دنشویمشناخته 
ی گذشته در هاتیمحدودبسیاری از  تواندیماند که فراهم کرده

ی فضا را برطرف سازد. همچنین در ایجاد سبک و مفاهیم ر یگشکل
معماری چون معماری سایبرنتیک، معماری سیال و غیره جدیدی از 

ی شهری دارند منتج به هابدنهاند و با کاربردی که در بوده ثروم
اند. اما در عین معماری با عنوان سطح بینایی و فضای بینایی شده

ی هااستفادهی بسیار موجب هاتیجذابعلت به هایژگیوحال همین 
پیامدهای سویی نیز بر  تواندیمکه غیرکاربردی و ظاهری شده است 

سیال  آنکهجای بگذارد. این مصالح از حیث کاربردی و محتوایی با 
اند اما و متغیر و تا حدی براساس ویژگی حس المسه طراحی شده

ی بصری هاتیجذاببنیادی خود و در صورت اولیه بر پایه  واقعهدر 
ی ساختمان به اهپوسته دهندهشکلعنوان مصالح اند و بهبنا شده

  .دنپرداز یمتعریف فضا و اصالت فضا 
ی عصر حاضر مربوط هایژگیوکاربرد این مصالح از دید فلسفی به 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یاهکلرودیس پوریلطف یمرتض ۱۵۴

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱وره د                                                                                                                                                                                                یشهر  یگفتمان طراح

شدن عنوان عصر بصری یا مطابق آن عصر بصریکه از آن به شودیم
ی این اندیشه به دوران ر یگشکلی هاشهیرفرهنگ جوامع یاد شد. 

گردد که براساس مدرن، عصر ارتباطات (رسانه) و الکترونیک بازمی
ی ذهنی (صوتی و دیداری) نسبت به هاحستفکر فالسفه آن دوران 

(چشایی، بویایی و المسه) از برتری برخوردار هستند.  هاحسسایر 
اخت ی سهایتکنولوژ و  هایور افناین تفکر با توسعه جمع کثیری از 

است. براساس  شدهبشر و تولید انبوه تصاویر توسط آنها تقویت 

تکثر تصاویر منتج  تاثیری عصر فرهنگ بصری که از نیبجهانهمین 
ی ادراکی و حسی در تقابل میان صورت هاواکنشاز کنش و  شودیم

سوء فرهنگی و  تاثیراتو معنا، ظاهر و باطن ایجاد شده که 
و  یابعاد تکنولوژ  ٢شکل  ته است.اجتماعی را بر جوامع گذاش

کنش  راتیتاث جهینت ۴جدول  دهد.را نشان می ضرورت توجه به آن
و  یکالبد -در تقابل صورت و معنا یو ادراک یحس یهاو واکنش
  دهد.ی را نشان میعصر بصر  ییمحتوا

  

  
  به آن ابعاد تکنولوژی و ضرورت توجه )٢شکل 

  
  کالبدی و محتوایی عصر بصری -در تقابل صورت و معنای حسی و ادراکی هاواکنشکنش و  ثیراتاتنتیجه  )٤جدول 
  ها در بعد ادراکیو واکنش ثیرات کنشانتیجه ت

قاطعیت را با سماجت، سخاوت را با اسراف، سازند و حقیقت و واقعیت، زمان و مکان، تجربه و واقعه، برابری و عدالت، دانش و اطالع را در یک جامعه مخدوش می
  سازی نمایند.صدر و زیبایی را با تظاهر یکسان انگاشته و فرهنگ بندی را با سعهتفاوتی، پایبردباری را با بی

  ها در بعد حسیثیرات کنش و واکنشانتیجه ت
شدن پیام و معنای فرستنده پیام، جدایی، انزوا، دلبستگی ظاهری، محدودکردن شدن سایر حواس، مخدوشانگاری، دوری و فاصله از جهان هستی، مخدوشیکسان

  .شدبودن معماری و شهرسازی خواهد سلیقه، غیرانسانی

  
ی بصری، طراحی هاتیجذابعلت کاربرد مصالح هوشمند به شتریب

در صورت  تواندیمی شهری است که هابدنهو  هاپوستهبصری در 
آثار منفی در  دهندهاشاعهی آن هایژگیوشناخت نامناسب طراح از 

فضا و  کنندهفیتعری مثبت آن باشد. پوسته هایژگیوکنار تمام 
و هویت معماری مختلف از  شودمیبه فضا محسوب  دهندهاصالت

. سطح از لحاظ کاربردی و شودیمطریق نحوه برخورد با آن تعریف 
است که توجه به هر دو بعد متناسب با  گذارتاثیر از لحاظ محتوایی 

ی هوشمند هاپوستهشناخت ابعاد محتوایی و کالبدی مصالح و 
بیشتر و مطابق با  تاثیرگذاریبه طراح در ایجاد محیط با  تواندیم

  سلیقه و فرهنگ بومی کمک کند.
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