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  چكيده
بسیاری از شهرنشینان، فضاهای شهری دارای مناظر سبز داخلی و پیرامونی را به شهرهای امروزی ترجیح می 

صر، هویتی دهند. کاربران ارتباط مناسبی با این هویت برقرار می نمایند. این ترجیحات با ساماندهی مناسب عنا

های گذشته، خواهند یافت. ساماندهی مناسب فضاهای شهری، کمک شایانی به خوانا مبتنی بر ارزش

گذاری بر هویت پیشین و تأمین نیازهای روحی و جسمی افراد خواهد کرد. پژوهش حاضر، به روش ارزش

است. بررسی تطبیقی  شدهنجام توصیفی و با استناد به مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع موجود ا -تحلیلی

عناصر هویت ساز شهری و مناظر طراحی شفابخش، شاخصه هایی جهت حصول به چارچوب هایی برای بهره 

گیری از این پدیده در طراحی الگوی مناظر شفابخش را تبیین می نماید. یافته ها بیان گر ضرورت تاکید بر 

شهری برای دست یابی به کارکرد شفابخشی هویت مدار می عناصر هویت ساز در تعامل با اصول طراحی مناظر 

ساز ساز فراکالبدی )ملی ، اجتماعی و طبیعی(و عوامل هویتباشند. عوامل هویت ساز در دو دسته ی هویت

فراکالبدی )مذهبی و آئینی(،تقسیم بندی شده و عوامل سازنده هریک به همراه راهکارهای معماری و 

 ت.شهرسازی آن ارائه شده اس
 

 مناظر شهری، شفابخشی، عناصر هویت ساز. کليدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
به دلیل رشد سریع شهر ها به عنوان ثمرات نوسازی و شهرنشینی، مردم تمایل بیش تری به انتخاب مناطق شهری به 

ای صحیح روانی و عنوان سکونتگاه خود پیدا کردند و در نتیجه مناطق شهری متراکم تر شد. این امر بدون لحاظ جنبه ه

به عالوه، شهر های بزرگ مرکزی باعث ایجاد زیرساخت های بیش  .[1] اجتماعی طراحی فضای عمومی و ابنیه روی داده است

تر و کم رنگی طبیعت شدند. از سوی دیگر، سبک زندگی مدرن گزینه های متفاوتی را فراهم نموده است از جمله کامپیوتر، 

مراه و تمام ابزارهای الکترونیکی مدرن دیگر که به ما اجازه می دهند تا تنش را در برخورد با اینترنت، تلویزیون، تلفن ه

هایی از این قبیل به میزان قابل خواستار های زندگی به اصطالح اجتماعی تجربه کنیم. در نتیجه، میزان استرس و بیماری

یک تعدیل کننده عمل می کند. به این صورت که تنش  در واقع مناظر شفابخش، به عنوان .[2] توجهی افزایش یافته است
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های ناشی از شرایط شهر نشینی را توسط ارتباط با حواس کاربران تقلیل می بخشد. این تعدیل رابطه ی مستقیم با میزان 

اسبی تقویت ایجاد ارتباط مثبت میان کاربر و منظر دارد. الزم به ذکر است که عوامل هویت ساز ارتباط مذکور را به نحو من

 کرده و سمت و سو می دهند. افراد نیز به میزان ارتباط محیط با آن ها، پاسخی مناسب به عنوان عکس العمل خواهند داشت. 

دهند. این نوع جذب محیط شدن را یمی پاسخ خوببهزیست سبز یطمحدر قبال  خودخودبهواقعیت این است که مردم 

 رهایی محلی برای تواندمی واست  بر سالمت انسان مثبت دارای اثرات خاص آینده شتنبا دا. طبیعت [3] گویندیمجذب نرم 

ی که تالش دارد تا بهرهاست  مفهومی های مربوط به استرس،منظر شفابخش، برای افراد مبتالبه بیماری  .استرس باشد از

محیط طبیعی،  لیقبط مهم در فرایند درمان از چهار نوع محی درواقع کافی از فعال و غیرفعال بودن را در فضای طبیعت ببرد.

در هر چهار  ستیبایم، طراح سازتیهوی و استفاده از عناصر ریکارگبهجهت . [2] مصنوع، نمادین و اجتماعی وجود دارد

. ندیمانیمویژه فضایی جهت خودنمایی پیدا  طوربهدر بخش نمادین این عناصر  خصوصبهمحیط، به تقویت این عناصر بپردازد. 

بسزایی بر میزان ارتباط کاربران و حصول به هدف ساخت منظر یعنی کاهش تنش  ریتأث، سازتیهوشناسایی عناصر  نیبنابرا

فضاهای شهری، دارد. این عامل باعث انگیزش و تمایل افراد به بهره گیری هرچه بیش تر از فضاهای مذکور می شود. انگیزش 

ود: اوال ساعات بهره برداری کاربر افزایش خواهد یافت و دوما تعداد دفعات مراجعه به فضا استفاده از فضا سبب دو عامل می ش

 بیش تر خواهد شد. این دو عامل ارتباط مستقیم به کاهش تنش و درگیری طبیعت با زندگی شهرنشینان دارد.

های باغ شفابخش و عوامل  با توجه به اهمیت بحث بهداشت روان این مقاله در صدد یافتن نکات مشترک میان شاخصه

هویت ساز و ارائه ی شاخص هایی برای طراحی یک منظر شهری شفابخش مبتنی بر رشد هویت می باشد. شاخص های مذکور 

سبب رشد اخالق مداری، فرهنگ و کاهش تنش ناشی از زندگی شهری می باشد. با توجه به نکات یاد شده این پژوهش در 

 اشد که:صدد پاسخ به این سواالت می ب
 الگوی منظر شفابخش چه ویژگی هایی دارد؟   -1

 طبیعت شفابخش چگونه بایستی جایگاه خود را در فضاهای شهری بیابد و با چه الگو و چارچوب هایی مطرح شود؟ -2

 الگوی این گونه باغ ها چگونه با هویت ارتباط می یابند؟  -3

محتوای کیفی مناظر شفابخش شهری، هویت و ارائه ی در این پژوهش، روش اسنادی و کتابخانه ای با تکیه بر توصیف 

شاخص هایی جهت به کار گیری عناصر آن در فضاهای شهری انجام گرفته است. در نهایت طبق چارچوب تحلیل ها، دو 

ساز فراکالبدی )مذهبی و آئینی(، برای ساز فراکالبدی )ملی ، اجتماعی و طبیعی(و عوامل هویتشاخصه ی اصلی عوامل هویت

 طرح منظر شفابخش هویت مدار در فضاهای شهری ارائه شده است.

 

 مروری بر تاریخچه منظر شفابخش  -2
در گذشته منشا بیش تر بیماری های جسمی را عوامل روحی و  .[4] ایده باغ شفابخش باستانی و همچنین مدرن است 

منظور برطرف کردن عوارض جسمی می پرداخت. روانی می دانستند و از همین رو طبیب در جهت رفع بیماری های روحی به 

 1333برای نخستین مرتبه، باغ شفابخش جهت تولید گیاهان دارویی، توسط صومعه نشین های اروپایی ایجاد شد )نیکبخت،

(. در اروپای قرون وسطایی، بیمارستان هایی تحت نظر هتل دیو زیر نظر کلیسا به دلیل تقدس و حضور روحانیون، فعالیت 97،

ژاپنی و باغ رهبانی صومعه نمونه هایی از محیط شفابخش گذشته در نقاط  "ذن". همچنین باغ ایرانی، باغ [5] ی نمودم

مختلف جهان می باشند. با این حال، با افزایش رویکرد فنی در فرایند درمان، ارتباط بین سالمت و طبیعت از بین رفته بود. در 

 .[2] یعت باری دیگر رواج یافتمفهوم کیفیت شفای طب 1731طول دهه های

با  انسان تعاملمیباشد که حاصل  کهن محوطه سازی الگو های از بهترینیکی  ششم پیش از میالد، ایرانی از قرنباغ 

طبیعت  کسانی بودند که اولین تقریبا در دشت ها، واحه طراحی و باغبانی در سابقه ای طوالنی با. ایرانیان است طبیعت

 ایرانی ی تعامل بیابند و این خود نتیجه خود با توجه به اعتقادات مکان برایی تعریف تالش کردند تا دریافتند و پیرامون خود را

ایده ی گرد آوری همه ی عناصر طبیعت در  قرن پیش دارای 11تا  12نیز با قدمتی حدود  ژاپنی ذن . باغ[6] است با طبیعت
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 مراسم چای است برای عملکرد آماده سازی با ذن باغ نوعی چایاغ داشت. ب ی طبیعت ساده ماهیت یک مکان بود. این نشان از

ممکن ، با این حال مشکل استا مستقیم، زندگی مدرن مذکور تاریخی بههای  باغ به کار می رود. ورود بازدید برای عمدتاکه 

 سبک های زندگی زی شان دریکسان سا به منظور تاریخی مفاهیماین جهت دست یابی به رویکرد هایی برای ترکیب  است

 .[2] مدرن مفید واقع شود

. در بخش مطالعات [4] طبیعت و اهمیت شناخت آن بیش از قبل مورد مطالعه ی نظری و عملی قرار گرفت 71در دهه  

نظری، ویلسون در توضیح مسئله شفابخشی به ارائه فرضیه حیات دوستی دو پرداخته است. وی توضیح می دهد که انسان به 

ور ناخودآگاه به سمت رنگ سبز گیاهان و آبی آب جذب می شود، ولی به سمت خاکستری بتون جذب نمی شود. هر چه ط

انسان موجودات زنده را بیش تر بشناسد، برای آن ها و خودش بیش تر ارزش قائل می شود. مطالعه ای عملی در بیمارستان 

ت عمل جراحی قرار گرفتند و سپس در اتاقی با منظر شفابخش بستری های طراحی شده با این ایده نشان داد بیمارانی که تح

شدند، زودتر بهبودی پیدا کردند. در یکی از زندان های آمریکا نیز، دیده شد که زندانیانی که پنجره سلول آن ها رو به باغ بود، 

ش در ابتدا برای مراکز درمانی و همان طور که پیش تر گفته شد، ایده باغ های شفابخ .[7] کمتر دچار بیماری شدند 21%

بیمارستان ها مطرح شد، ولی این باغ ها در مکان های عمومی تر مانند اداره جات و در بهترین حالت در اماکن شخصی قابل 

 . [7] احداث هستند. این باغ ها از لحاظ محل احداث به سه دسته ی بیمارستانی، عمومی و خصوصی تقسیم می شوند
 

 شفابخشنظر م تعریف  -2-1
اصطالح منظر یا باغ شفابخش برای ویژگی های مختلف منظر باغ که قادر به پرورش روحیه در رهایی از استرس و ایجاد 

اثرات مثبت دیگر روی بیماران، کارکنان و بازدید کنندگان می باشد. ویژگی هایی که باید در بر گیرنده ی میزان زیادی از 

گیاهی سبز، آب و گل باشد. برای این که باغی را شفابخش بنامیم، مهم است که آن دارای  اجزای طبیعت واقعی مانند پوشش

شفابخشی در مفهوم، خاصیتی است که طی آن عالوه بر درمان بیماری و ایجاد  .[8] اثرات سالمت بخشی بر کاربرانش باشد

فر نزدیک می شود. طی تعریف سازمان بهبود، شرایط آسایش روانی فراهم می آید و اضطراب های ناشی از محیط به ص

بهداشت جهانی، سالمتی یک حالت آسایش و رفاه فیزیکی، روحی و اجتماعی است نه صرفا نبود بیماری یا ناخوشی. در واقع 

باغ شفابخش  به وسیله ارتباطی که از طریق حواس مختلف با انسان برقرار می کند باعث شفابخشی شده و فشار روانی زندگی 

ه را کاهش می دهد. در حقیقت می توان گفت راز موفقیت باغ شفابخش در کشش ذاتی انسان به سوی طبیعت، احساس روزمر

 و بکنند بیشتر راحتی کمتر، استرس امنیت، احساس آن در افراد که است این شفابخش باغ . هدف[7] حیات و آرامش است

 مختص که است داخلی یا و خارجی فضایی شفابخش باغ که معتقدند بارنز و مارکوس اما بخشد، تازه آنها نیروی به باغ حتی

 .[9] است شفا دهنده که باغی است، شده طراحی شفابخش یک باغ

تواند به سه مقوله طبقه بندی شود. مقوله اول برنامه های شغلی اهمیت باغ شفابخش، بسته به اهداف و کاربرانش می

ن در بهبود آسیب یا ناتوانی هایشان است و به آن ها کمک می کند تا مجددا در است. هدف اصلی برنامه ها، کمک به کاربرا

فعالیت های اجتماعی نقشی فعال داشته باشند. برنامه دوم برنامه ی در مانی است که با برنامه شغلی مشارکت دارد و هدف از 

می باشد. برنامه دوم نشان داد که اشخاص این برنامه بیش تر معطوف به یک گروه است. برخالف برنامه شغلی که فردی گرا 

موفق به کسب اعتماد به نفس شدند و از طریق روش های مختلف، مهارت اجتماعی خود را بازیافتند. برنامه ی پایانی برنامه ای 

نی منظر شفابخش، عالوه بر نقش درما .[10] اجتماعی است که به حفظ بازیابی فیزیولوژیکی و فیزیکی شخص کمک می نماید

پس از رخداد واقعه، می تواند نقش پیش گیری کننده از تزاحمات و بد اخالقی های اجتماعی را داشته باشد. با بهره گیری از 

 برنامه ی سوم در فضاهای اجتماعی می توان به بررسی تاثیر این نوع از منظر در شهرها پرداخت. 

: الف( شوندیم یبندمیتقسنوع کاربرد به دو  نوع  ازنظر هانآیک باغ شفابخش هستند.  دهندهلیتشکاجزای  هاباغاتاق 

همزمان از  طوربهکه چند کاربر  ییهااتاق. ب( پردازندیمفردی در آن به استراحت  صورتبهخصوصی که کاربران  یهااتاق

د. مطالعات باالترین اثر شون یجمعدسته یهاورزشافراد تشویق به  ستیبایم. در طراحی باغ [11] کنندیماستفاده  هاآن
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. یک اتاق باغ [8] انددادهنشان  هاورزش گونهنیارا در افراد، در  هاروسیوبهبودی، کاهش استرس و بازیابی سالمتی در برابر 

شبیه به  ترشیب ستیبایم هایژگیوبرقرار کند. اکثر  گانهپنجارتباط کاربر را در سطوح مختلف از طریق حواس  ستیبایم

 است که باغی در برای کاربران بالقوه یهاتیفعال. [11] ط طبیعی باشند، مثل درختان بلند و انواع مختلفی از گیاهانمحی

  .[4] وجود دارد و ورزشی خواندن، نواختن درمانی، برنامه دریافت، دعا، مدیتیشن، استراحت، راه رفتن، نشستن، مشاهده

ترجیحات  مردم. است انسان کارکردهای اجتماعی و، محیط فیزیکی ارتباط بین ( جهت نمایش1الگویی )شکل  هرم

و به درون قرار گرفته  هرم ایینپ که در آن زمان خوددارند عملکرد اجرایی وضعیت بسته به ،ستیزطیمح متفاوتی با توجه به

قدم  مانند ی گراییفعالیت ها به سمت خصوص و اندک استقدرت ذهنی  تنهایی است.متمایل است، محلی که فرد نیازمند 

با  ”عاطفیمشارکت “دوم  فرد ترجیح می دهد فعال ترعمل کند. سطح روانی انرژی سطح با افزایش تمایل دارند. زدن

نام دارد، جایی که فرد   ”مشارکت فعال“ سمت باالی هرم است که مرحله بعد تماس بصری با دیگر افراد است. برخورداری از

 باشند. در تمایل دارند سهیم و خالق آن ها ارد و کارهای متفاوتی با افرا گروه انجام می دهد.تمایل به فعالیت در گروهی د

 تواندمی فرد این سطح . در[2] بسیار قوی است انرژی ذهنیدر آن  جایی است که" درگیری صمیمانه“ قسمت فوقانی هرم

کم  قدرت ذهنی قدرتمند هستند. اگر حمایت بیرونی دونبه اندازه کافی برای انجام کارها حتی ب افراد گروهباشد. رهبر گروه

 که ظرفیت می شودزمانی بیش تر  مشارکت، سطح به حریم خصوصی و کم تر به محیط نیاز خواهد داشت.بیش تر فرد  باشد،

ه شرایط . در طراحی مناظر شهری هر چهار سطح قابل بهره گیری می باشد. افراد با توجه ب[11] بیش تر شود قدرت ذهنی نیز

 خود در لحظه، میزان خلوت مورد نیاز خود را بررسی و جایگاه خود را در ارتباط با دیگران بررسی می نمایند. 

 

 
  فرد قدرت ذهنی با توجه به مشارکت مراحل مختلف -1شكل

(Stigsdotter& Grahn ,2003) 

 

 اثر روان درمانی منظر شفابخش -2-2
گرا، معتقد است انسان محصول یادگیری می باشد. به عقیده ی وی شخصیت انسان بی. اف. اسکینر، روان شناس ساختار

بیش تر توسط متغیر های بیرونی شکل می گیرد تا عوامل ژنتیکی. از نظر وی رفتارهای بنیادی در کودکی شکل می گیرد ولی 

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در کشور  اغلب صاحب نظران تاکید دارندکه توسعه و پیشرقت. [12] در بزرگسالی قابل تغییر است

کشور های توسعه یافته نیازمند دگرگونی های مناسب و بهینه در بستر هایی چون جمعیت ، آموزش  مثلهای در حال توسعه 

دانان در این امر توافق دارند که آنچه که در نهایت خصوصیت  اکثر اقتصاد الاحتما .[13]می باشد ... و پرورش و شهرنشینی و 

قرن  .[14] آن روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند، منا بع انسانی آن است و نه سرمایه یا منابع مادیو 

حاضر به عنوان عصری ماشینی، پر تحرک و بی توجه به مسایل اولیه روانی بشر، موجب افزایش تنش های عصبی، خشونت، 

های ک، اختالل در میزان کارایی، پرخاشگری و در بلند مدت منجر به بیماریاختالالت روانی، کاهش توجه و تمرکز در ادرا
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های قلبی شده است که این فشارها بسیار فراتر از استعداد سازگاری افراد می باشد. پیامد کم مزمنی مثل فشار خون و بیماری

 .[9]و  [15] مختلف جامعه می باشدرنگ شدن بهداشت روان در جوامع مختلف، صرف هزینه های گزاف توسط دولت و اقشار 

 نیز و است در اروپا سالمت و ایمنی چالش های یکی از بزرگترین، استرس محل کار اروپایی بهداشت آژانس به گفته

استرس  .درصد کارکنان اتحادیه اروپا تحت تاثیر آن واقع شدند 22که  است محل کار مسئله ی پر گزارش بهداشتین دوم

 معموال  استرس به واکنش. محیط اطراف خود است مردم و ارتباط بین مرکزی برای، بلکه ویژه نه تنها ت کهاس روندی اشاره به

 زیست شناختی واکنش های مجموعه ای از استرس بهمفهوم   .[16] ظاهر می شود و... خشم اضطراب، نظیر ترس،ی عالئمبا 

 وضعیتی به زیست شناختی بدن نسبت واکنش های است. تقاضا به هر نوع بدنهای  واکنش ناشی از استرس. [17] اشاره دارد

 پرواز آماده می نماید. ما را برای مبارزه یا بدن در تغییرات انواع تغییرات زیست شناختی می شود. باعث، تهدیدیک  یا خطرناک

ت فعال سازی سیستم در محیط باشد، جه استرس زا هر موقعیتتواند ، که می"تنش زایک فعالیت " به بدن اولین واکنش

رها می  جریان خون و در انجام کورتیزول( و نوراپی نفرینآدرنالین، ) هورمون های استرس است که توسط عصبی سمپاتیک

 خستگی .[17] انقباض ماهیچه ای است به درد و، حساسیت قلب فشار خون، ضربان این آزاد سازی، افزایش . نتایج[18] شود

موید خاصیت بهبود  این نظریاتی بیش تر می باشد. خطا و احتمالپذیری  یا تحریک حساسیت افزایش تمرکز، کاهش ذهنی،

 .[2] می باشد ویژگی های خاص به واسطه ی داشتنطبیعت  بخشی

طور طبیعی به  ، نویسنده ی فرانسوی چندین کتاب مهم از جمله بایوفیلیا، انسان ها به(2112)نظر ویلسون طبق

می نامد.  "بایوفیلیا  "پدیده را  زنده اعم از موجودات زنده ی گیاهی و یا جانوری تمایل دارند. وی این ارگانیسم ها و موجودات

آب در مقابل رنگ خاکستری بتون و  او معتقد است که انسان به طور طبیعی به سمت رنگ های سبز گیاهان و رنگ آبی

 .[19] سیمان و دیگر مصالح غیر طبیعی جذب می شود

گران، طراحان، معماران، برنامه ریزان و شهرسازان با بررسی های مختلف در این زمینه، ایده ی طراحی باغ لذا پژوهش 

پارک های مشارکتی و باغ های عمومی را برای پاسخگویی به نیاز های روان شناختی، -های خانگی، باغ های شفابخش، باغ

نقش اصلی این گونه . [20] و [15]رای شهروندان مطرح کرده اند افزایش کیفیت بهداشت روان در جامعه و ارتباط با طبیعت ب

باشد. سازمان جهانی سالمت نیز  فضاها تدارک دیدن محیطی کامال پاک و سالم و آرامش بخشیدن به کاربران آن محیط می

 طور کامل و هماهنگ روحی و اجتماعی افراد به عبارتی برای رفاه و آرامش فیزیکی، :کلمه سالمت را این گونه معنا می کند

[9]. 

 

 لزوم استفاده از مناظر شفابخش در مناطق شهری -3

با افزایش روز افزون جمعیت شهرها، آلودگی محیط شهرها، سبک زندگی آپارتمان نشینی، فشارهای مالی و فاصله گرفتن 

محیط شهری، بیش از پیش از محیط طبیعی، ضرورت نیاز به فضای سبز شهرها به عنوان مامنی برای پناه افراد خسته از 

. همان طور که پیش تر گفته شد، انسان ها به طور طبیعی به سمت مناظر گرایش دارند. این موضوع [21] آشکار می شود

طبق تحقیقات اولیه بیان گر اثر ترمیمی مناظر و فضاهای سبز طبیعی مانند کاهش استرس و ایجاد آرامش است. این اثرات از 

. بررسی های انجام گرفته بر [22] یحات مردم نسبت به مناظر طبیعی در مقابله با مناظر شهری استمهم ترین دالیل ترج

مناظر شهری فاقد عناصر طبیعی یا دارای نقش کم رنگ این عناصر، بیان گر تاثیراتی منفی چون ایجاد استرس و خستگی 

ریزی شده تحت عنوان منظر شابخش، فرصتی را به  . در واقع فضای شهری برنامه[23] مفرط بر سالمتی کاربران بوده است

افراد ارائه می کند تا آن ها بر اساس روحیات و شرایط به صورت فردی یا دسته جمعی، به مناظر رجوع و اندک زمانی دغدغه 

خاصی وامی های شهری را کنار بگذارند. این فضا، بر خالف سایر فضاهای شهری که به صورت اجباری، افراد را به انجام عمل 

دارند، در اختیار کاربر قرار می گیرد و نیازی به سازگار شدن فرد با شرایط نیست. به دلیل عدم نیاز به سازگاری فرد با محیط، 

 فشار کمتری به کاربر تحمیل می شود. در این فضا، محیط است که در اختیار کاربر قرار می گیرد.
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 هویت - 4
ذات آن است. کاربرد این معنا از  ،به دو معناست. در معنای اول، هویت یک شیء مفهوم هویت در فرهنگ لغات عمدتا

هویت بیش تر به عرفان باز می گردد، جایی که گوهر تمام اشیا،، امور و افعال به خداوند می رسد. در واقع خداوند به عنوان 

ای ویژگی هایی که موجب تمایز یک شی از مبدأ و منشأ تمام اشیاء در نظر گرفته می شود. در معنای دوم، هویت به معن

اشیای دیگر می گردد تلقی می شود. در این معنا، مفهوم هویت با کلماتی نظیر اصالت و شخصیت در یک گروه جای می گیرد. 

بیان گر تفاوت ها و شباهت های  در واقع هویت. [24]یا کس دیگر است  شیءخود با پیوند افراد و  ء،بندی اشیا طبقههویت 

عالوه بر تشخیص در واقع هویت، افراد می باشد و طبقه بندی آن ها در یک گروه بر اساس همین تفاوت ها و شباهت هاست. 

کلیتی از ویژگی های افراد را ارایه خواهد کرد. این وجوه تمایز و شباهت، منجر به ارایه ی ویژگی های منحصر به فرد  تمایز ها،

حبان هویت، خواهد شد. این ویژگی ها، گروه مورد نظر و افرادش را به صورت مشخص و شناخت ابعاد وجودی صاحب یا صا

 شناسایی می کنند. از این منظر افراد در اجتماع هم زمان با تفاوت های فردی، می توانند در جستجوی هویت مشترک باشند. 
تغییرات ، شکل ویژه ای می یابد. از دیگر ویژگی های هویت، پویایی آن است و در طول زمان بسته به شرایط مختلف

در بستر زمان است. این تغییرات در صورتی که یک سیر  هویت، حاصل تغییر سیاست ها و سبک زندگی فردی و اجتماعی

با منطقی را طی نماید، بخشی از هویت و روند متغیر آن محسوب خواهد شد، در غیر این صورت، بی هویتی به بار می آید. 

امری درونی، ولی در  در حال رشد و همیشهمی بیند، که   محصول را یک آن (1779هال )هویت، استوارت یی پویا توجه به

. در طراحی فضاهای شهری می بایست به گونه ای منعطف برخورد کرد که با تغییر هویت در [25] عین حال آشکار می باشد

ماری به خاطر تحرک هویت، غیر قابل قبول است و معماری طول زمان، فرصتی برای بازیابی داشته باشد. در واقع جمود در مع

 این چنین با گذشت زمان به مخروبه ای متروک مبدل خواهد شد.

 

 معماریدر هویت   -4-1
هنگامی که صحبت از هویت معماری به میان می آید سواالتی نظیر شمول یا عدم شمول بحث هویت در معماری، تعریف 

رپذیری یا ثبات آن، عوامل تاثیر گذار بر این تغییر یا ثبات، به ذهن خطور می کنند. پاسخ به شاخصه های هویت در آن، تغیی

این سواالت ، جهت و مقیاسی برای اندازه گیری میزان رعایت بحث هویت مداری در معماری ادوار مختلف، برای پژوهش فراهم 

 به عنوان یکی از احساس تعلق یا مراتب نیاز ها، هویت( مبنی بر سلسله 1791خواهد کرد. بنا بر نظریه ی معروف مازلو )

هویت به عنوان سومین نیاز فرد، پس از نیازهای فیزیولوژیک و امنیت، اهمیتش را در تلقی می شود.  انسان نیازهای اساسی

وی هویت رفاه و کیفیت زندگی نشان می دهد. در چند دهه ی اخیر، این امر در ترغیب بسیاری از محققین جهت پژوهش ر

 .[26] محیط ساخته شده موثر بوده است

 آن ."یک شی یافتنی و نهست یک فرایندآن "، خاطرنشان می کند هویت به چیستی پاسخ در در بیانیه ای( 1733)کوریا

( 1336به گفته ی طبسی ) .[27]شبیه به اثر بر جای مانده ی تمدن باشد، زمانیکه در طول تاریخ جریان دارد  ممکن است

جامعه به آنها تمایل  های حاکم بر جامعه است، دوماً مبین ارزشهایی است که ارزش اری دارای هویتی است که: اوالً بیانگرمعم

این گونه هویت و محیط اطراف بر هم تاثیر می گذارند. ارزش  .[28]است  بیانگر عوامل فرهنگی پدیدآورنده هویت دارد. سوماً

شود و از طرفی خود محیط نیز هویت ساز می باشد. در اصل با بررسی بنای یک دوره در ها شناسایی و بر آن ها تاکید می 

محدوده ای با جغرافیای خاص، ارزش های حاکم بر آن جامعه قابل شناسایی می باشند. به طور مثال، در شهری با مساجد 

هویت یابی، نقشی انکار ناشدنی است. جامع بزرگ، اهمیت مذهب به وضوح قابل مشاهده است. در اصل نقش فضا در زمینه ی 

 در واقع انسان با شناخت فضای زندگی خود، به نوعی خودشناسی نیز می رسد. 

( تعریف دیگری از هویت ارائه نموده است که با کاربری های پر رفت و آمد و پر ازدحام مثل مناظر 1795از طرفی آلتمن)

خلوت فرآیندی دیالکتیکی است که هم در طلب ارتباط با دیگران و هم و پارک های شهری قابل تطبیق است. به گفته ی وی 

خواهان قطع رابطه با آن ها است. البته این طیف وسیع از ارتباط تا قطع ارتباط در مواقع مختلف متفاوت است. هویت و 
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د. پس هر آنچه خلوت شناخت خویشتن نتیجه ای است که فرد در ارتباط با افراد، اجتماع و سپس خود به آن دست می یاب

 .[29] مطلوب فرد یا گروهی را به مخاطره بیاندازد، هویت فردی یا گروهی را به چالش کشیده است

 

 عناصر طراحی منظر شفابخش هویت مدار -5
در یک منظر شهری برای حصول به هدف ایجاد منظر، شاخص های گوناگونی همچون نورپردازی مناسب پارک، ایمنی، 

ضوابط معلولین، تاسیسات خدماتی رفاهی متناسب با نوع منظر و غیره الزم است. همچنین اهدافی که به طور در نظر گرفتن 

فرصت هایی ، آرامش روانی ،خلق حس امنیت در فضا، ایجاد خواناییکلی در ایجاد یک باغ شفابخش جستجو می شود شامل 

از حمایت های اجتماعی به گروه ، ال ملحق شدن برای بهره بردنبرای انتخاب )به دنبال انزوا و خلوت شخصی بودن و یا به دنب

ایجاد زمینه های انس و آشنایی با محیط ، فرد با طبیعت جهت درگیریزمینه هایی  وجود، (های جمعی و فعالیت های گروهی

انقراض و تکثیر و جمع آوری بانک ژن گونه های گیاهی دارویی در حال ، خلق ویژگی های مثبت و واضح در طراحی باغ، باغ

صرفه جویی در ، تشویق کشت گونه های دارویی اقتصادی و جلوگیری یا کاهش تخریب این اکوسیستم ها، نگهداری آن ها

 .[9] مراجعه به زیستگاه اصلی گیاه وقت و هزینه عالقه مندان تحقیقات بر روی گونه های دارویی و سهولت دسترسی بدون

ایجاد باغ های شفابخش دارویی همراه با جنبه های ، خت و استفاده صحیح از گیاهانافزایش دانش عمومی در جهت شنا

ایجاد انگیزه های مثبت دراستفاده ، استفاده از عناصر سبز و دائمی، که خود باعث ایجاد حس امنیت و آرامش می شوند، هنری

تعاریف متعدد از هویت مطرح شد، اما . [9] می شود  کنندگان به کمک عناصر آب و گیاهان دارویی و حتی باغبانی و کاشت

 ( در باره ی هویت فرد در رابطه با اجتماع و محیط است1795آن چه که به این بحث نزدیک تر می باشد، عقیده ی آلتمن)

(.  این شاخصه ها در دو 2. بنابراین افراد در سه سطح اجتماعی و ملی، قلمروی و مکانی و شخصی هویت می یابند)شکل [29]

 گروه کلی هویتی تقسیم بندی و راهکارهای دست یابی به آن ها از انواع روش های معماری و شهرسازی بررسی می شود.

. اما آن [30] هویت در سطوح و ابعاد مختلفی همچون هویت ملی، هویت دینی، هویت جهانی و غیره واکاوی شده است

ساز فراکالبدی )مذهبی مطرح می شود در دو عامل عوامل هویتچه در طراحی یک منظر شهری و سطوح تعامل فرد با جامعه 

ساز فراکالبدی )ملی ، اجتماعی و طبیعی( جای می گیرد. افراد به وسیله ی این دو عنصر با فضا و آئینی( و عوامل هویت

است. افراد با پیدا  احساس راحتی و آشنایی بیش تری می کنند. در واقع این موارد، نقاط اشتراک افراد و همان تعریف هویت

 کردن نقاط اشتراک به هم نزدیک تر شده و به واسطه ی روابط اجتماعی صمیمی تر، آرامش بیش تری خواهند یافت.

 

 
  عوامل هویت بخش شهری، ماخذ: نگارندگان -2شكل             

 

 ساز فراکالبدی )مذهبی و آئينی(عوامل هویت -5-1
میان می آید، در واقع به ابعاد کارکردی و عینی دین اشاره می شود. هویت دینی آن  هنگامی که از هویت دینی سخن به

احساس خاصی است که پیروان یک دین را به یک دیگر پیوند می دهد و ایشان را در تعلقشان به یک هویت جمعی تعریف می 
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دینی خاص و پیامدهای ارزشی مثبتی که . در واقع هویت دینی به میزان شناخت فرد از تعلق و ارتباطش نسبت به [31] کند

فرد برای این تعلق و ارتباط قائل است و باالخره احساسات خاص فرد نسبت به آن دین و نسبت به دیگرانی که مثل او رابطه 

ای مشابه با آن دین دارند، تعریف شده است. به بیان دیگر هویت دینی عبارتست از تعریف شخص از خود بر اساس داشتن 

. وجه کالبدی و تاثیر این هویت بر [30] نسبت به دینی خاص به همراه مالحظات ارزشی و احساسی مترتب بر آن تعلق

معماری نیز در طراحی یک منظر شفابخش مبتنی بر هویت مداری، بسیار مهم است. این که چطور این عناصر در طراحی جلوه 

 کنند در هر مذهب و دینی متفاوت است. 

 ازی منظر شهری با مسایل مذهبی و آئينیهمگام س -5-1-1
وصول به هدف های مطلوب تربیتی، به خصوص در امر تربیت جوانان  هایمؤثرترین راهکاریکی از پژوهشگران امر تربیت، 

. جهت می دانند استفاده از طبیعت در بیدارسازی حس مذهبی و را استفاده از مکان های مقدس و شعایر مذهبی

به خصوص در  و غیرکالمی مفاهیم و رفتارهای معقول و انسانی باید از ابزارهای مختلف تشویق کالمی خوشایندسازی دین و

انظار دیگران بهره جست. طبیعت سرشار از زیبایی ها و پاکی ها است. هر قدر افراد، از جامعه آلوده فاصله بگیرند و به همان 

با ورود مسایل آیینی مثل قرار دادن  .[32] شوند رت نزدیک مینسبت به مشاهده حقایق و پاکی ها، به صفا و پاکی فط

نمازخانه ای کنار باغ، می توان مسایل مذهبی را به صورت بنیادین در وجود شهروندان تثبیت کرد. همچنین احداث ابنیه ی 

حتی کمپ های مختلف مخصوص در پارک مانند نمازخانه، خانقاه برای اهل تصوف، کالس های مذهبی و فرهنگی، کتابخانه و 

 حمایتی و اجتماعی و یا اقامه ی نماز در محوطه ی روباز پارک از راهکارهای مختلف دستیابی به این عامل می باشد.

 

 ایجاد حس تفكر و خودآگاهی  -5-1-2
کاربر  راهی برای ایجاد احساس آرامش و رهایی از تنش های روحی و فشار های روزمره، فراهم آوردن مکان هایی است که

بتواند در آن تحریک به تفکر شود. مکان های ساکت اغلب بدین منظور مناسب هستند ولی استفاده از عنصر آب با صدای 

. در طرح باغ شفابخش جهت ایجاد حس آرامش در کاربران مسلمان عبادتگاهی [7] مالیم نیز می تواند کارایی داشته باشد

. به این [1] اطر ادای نمازهای پنجگانه ای است که برای آن ها امری ضروری استکوچک کنار باغ طراحی شده است. این به خ

روش، حواس کاربر درگیر محیط شده و از دنیای خارج به نوعی جدا می شود و این جدایی از بیرون، سبب رجوع به درون 

 های عصبی شود.   خواهد شد. این موضوع می تواند سبب خود شناسی و در نتیجه خدا شناسی و رفع تمام تنش

 

 نشان دادن چرخه حيات -5-1-3
طرح منظر شفابخش به عنوان یک نوع تجربه آزمایشگاهی از زندگی واقعی افراد دیده می شود. به همین خاطر روند 

باران تجربه ی این باغ به طور تمام وقت انجام می پذیرد. این نشان دهنده ی تجربه ای متفاوت از صبح زود و یا اواخر شب، در 

. محیط هایی که شامل باغ شفابخش می شوند، باید هنگام ظهر، [33] و آفتاب و پاییز و زمستان، امروز و ده سال دیگر است

نور آفتاب مستقیم دریافت کنند. گیاهانی باید انتخاب شوند که در تمام طول سال شکوفه بدهند و تنوع بی شماری باید وجود 

. استفاده از درختان برگریز و خزان پذیر، دید مناسب برای [34] ایجاد حس سرزندگی می شود داشته باشد. این تغییرات باعث

 تماشای طلوع و غروب خورشید و ماه و... نیز راهی مناسب برای نیل به این هدف است. 

رَ وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَکُلٌّ فِی لَا الشَّمْسُ یَنبَغِی لَهَا أَن تُدْرِکَ الْقَمَدر قرآن کریم نیز در مورد این موضوع آمده است: 

نکته . [35] نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جوید و هر کدام در سپهرى شناورند. فَلَکٍ یَسْبَحُونَ

ود. اعجاز لغوی قرآن کریم، خوانده می ش کُلٌّ فِی فَلَکٍاست که اگر بر عکس خوانده شود همان  کُلٌّ فِی فَلَکٍجالب این آیه 

و گردش خود آیه به دور خودش است. در این آیه توجه به گردش روز به عنوان آیت و نشانه در آیه بعد مطرح شده است: 

 .[36] اى ]دیگر[ براى آنان اینکه ما نیاکانشان را در کشتى انباشته سوار کردیمنشانه
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 توجه به طبيعت و حيات وحش -5-1-4
وجود دارد. بعضی  هاانسانحیات دوستی انسان، یک کشش درونی نسبت به سایر موجودات زنده در  یهیفرضطبق 

جذابیت دارد، آنان را  هاآنکه برای  ییهاگونهبا کاشت درختان و  توانیمنیاز به سرپناه و غذا دارند لذا  وحشاتیح یهاگونه

وجود دارد: یکی کنترل ارگانیک آفات ناخواسته و دیگری لذت بردن  به درون باغ دعوت کرد. حداقل دو دلیل برای این موضوع

 یمندتیرضابرای شما جذاب بوده، بلکه  تنهانهاین موضوع است که  یدهندهنشاندر باغ  هاآندر باغ. وجود  هاآناز وجود 

جانوری پرداخت. این  یهاگونه یاردنگهبه  توانیم ییهاقسمت. در این مکان با احداث [7] را نیز فراهم آورده است هاآن

مثل  یمسائلموجب افزایش دانش علوم تجربی نیز شود. البته بایستی  تواندیممسئله عالوه بر کمک به خاصیت شفابخشی 

 هیآ :هودبهداشت، عدم ایجاد خطر جانی، تشتت خاطر و وحشت ذهنی در انتخاب نوع گونه جانوری لحاظ شود. در قرآن کریم)

به حضرت نوح )ع( دستور فرمودند که برای بقای نسل  صراحتبهکه خداوند  شدهانیب صورتنیبدمیت این موضوع ( نیز اه11

جز کسی که گفتار  -گفتیم در آن کشتی از هر نوع حیوانی دو زوج سوار کن و نیز خاندان خود رااز حیوانات سوار کشتی کنند: 

 .[35] اندآوردهانی را که ایمان و کس -)ازلی ما( درباره )هالکت( او گذشته است 

 

 منظرمثبت و واضح در طراحی  یهایژگیوخلق  -5-1-5
و مخاطب گروه  ردیگیمدر طراحی مناظر شهری، بایستی این نکته در نظر گرفته شود که طراحی برای عموم مردم انجام 

مناسب است در طرح این مناظر خودداری که برای گروه خاصی  ییهایدگیچیپاز  ستیبایم نیبنابراخاصی از مردم نیست. 

 یهاقسمتساماندهی فضا تا ارتباط بین  ینحوهکاشت گیاهان،  ینحوهاز مبلمان، طرح ورودی،  شدهارائه یهاطرحکرد. 

(، 1771نیدنثال) یگفتهدسترسی بیرون تا حد امکان ساده و فاقد مفهوم پیچیده باشند. به  یشبکهو با  باهممختلف پارک 

برایش چالش محسوب نشود، ممکن است در  عنوانچیهبهیک فرد خالی از اضطراب باشد و  موردعالقه تواندیمانتزاعی که  هنر

مانند موزه که  ییهامکانیک فرد مضطرب و عصبی، احساس وحشت ایجاد کند و تهدیدی جدی برای وی محسوب شود. در 

داشته باشد، این هنرها در اماکن دیگر ممکن است نتیجه  رمبهمیغو  پیامی مثبت تواندیم هامجسمه ازجملههنرهای دستی 

 .[37] باشد برداشتهعکس در 

 تواندیمناشناخته و مبهم بوده و در جهت سالمت فیزیکی و روانی افراد  که فاقد فضاهای مرموز، یاشدهخالصهحیط م

بیاید، حس  به وجودو راهنمایی مناسب در یک مکان و عدم دعوت  شدنگماگر حس  .[9] باشد مؤثربسیار جذاب، خوشایند و 

( به دیوار یک مرکز درمانی نصب کردند. در کنار آن 3ترس بر کاربر غلبه خواهد نمود. در یک آزمایش، تصویری انتزاعی)شکل

کارمندان نوشته . خالصه این نظرات برای کارمندان و بیماران به این شرح بود: قراردادندجهت نوشتن نظرات افراد  ییهابرگه

! به نظر شیرین یابامزه یهابیسچه  داشته باشم. امخانهرا در  رهایتصوبودند: چقدر جالب! دوست داشتم یکی از این 

دارند  هاآن! آه... افراد زخمی! انددهیپاش جاهمهخون  یهاقطرهوحشتناکی!  یهاجمجمهچه بیماران نوشته بودند:  .رسندیم

 .[8] زنندیمد و فریا کشندیمدرد 

 

 
   ( Ulrich, 1986)تصویر نصب شده در دیوار بيمارستان،  -3شكل
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 ساز فراکالبدی )ملی، اجتماعی و طبيعی(عوامل هویت -5-2
هویت ملی را می توان نوعی احساس تعلق به ملتی خاص دانست. ملتی که نمادها، سنت ها، مکان های مقدس، آداب و 

رهنگ و سرزمین معین دارد. هویت ملی یعنی احساس تعلق به گروهی از انسان ها، به واسطه ی رسوم، قهرمانان تاریخی و ف

. هویت ملی فرآیند پاسخگویی آگاهانه ی یک ملت به پرسش [38] اشتراک داشتن در برخی عناصر فرهنگی و شبه فرهنگی

جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزش های پیرامون خود، گذشته، کیفیت، زمان تعلق، خاستگاه اصلی، حوزه ی تمدنی، 

. این دسته از عوامل عالوه بر هویت مدار کردن یک فضای شهری، باعث پایدار [39] های مهم از هویت تاریخی خود است

ماندن عوامل فرهنگی در مکان و حتی بوجود آمدن تغییرات متناسب با شرایط و در واقع هویت سازی می شوند. عوامل هویت 

ی می توانند در غالب تندیس ها یا طرح های مختلف نماسازی ظاهر شوند. این عوامل حتی می توانند صرفا بصری ساز مل

 نباشند برای مثال با ارائه ی موسیقی خاص بیان گر هویت یک ملت، نمایان شوند.

ی است. ابرجسته ی هویت، سرزمین و مکان جغرافیایی نیز دارای نقش مهم وحوزه نظرانصاحبهمچنین به اعتقاد 

 گرانیبی نواحی جهان شبیه به هم نیستند، تفاوت مکانی همه ازآنجاکهکانون علم جغرافیا است.  مثابهبهمکان و سرزمین 

که در آن آزادی، نیازهای  کندیمو به مکانی تعلق پیدا  دیجویمی اژهیوی خود را در مکان شهیر معموالً. انسان باشدیمهویت 

ی مهریب. دیدن مناظر مختلف طبیعی که یادآور هویتی در حال انقراض است یا مورد [41] شود نیتأمیت او اساسی و امن

بود  برگرفتهیک نوع درخت خاص مثل چنار که تهران قدیم را در  مثالً. کندیم، افراد را به ماندن در محیط انگیزه مند باشدیم

ی عصر مدرن، هایسازبلندمرتبهی به سمت آن، مثل یک کوه که قبل از ریگجهتی خاص و امنظرهیا یک نوع گیاه خاص یا 

 است. آمدهیم حساببهنمادی برای شهر 

 

 ایجاد زمينه های انس و آشنایی با محيط  -5-2-1
بسیاری از کاربران فضاهای شفابخش در شرایط استرس، به جستجوی محیطی آرام و آشنا و هستند. در محیط پزشکی 

ار هستند یا دچار تنش می باشند ممکن است به محیط باغ جهت درمان احتیاج پیدا کنند. آن ها مدعی اند که کسانی که بیم

. حس آشنایی با محیط از طریق ارائه ی تصویری آشنا از خاطره [40] این اقدام برای درمان قطعی بیماری امری ضروری است

نت های منطقه، برگزاری جشن ها و برنامه های تداعی گر موفقیت ای اجتماعی، نمایش پیروزی های ملی، نمایش مشاهیر و س

ها و یا مناسبت های مختلف، ایجاد رسوم پسندیده با در نظر گرفتن بخشی از محوطه برای آن، مانند برگزاری مراسم کمک به 

 اقشار مختلف به وجود خواهد آمد.

ان و شخصیت های مورد عالقه ی جامعه، کتیبه ها، همچنین ایجاد نشانه های تجسمی شامل مجسمه های اساطیر، بزرگ

نقش برجسته ها، یادبود های شهری و یادبود احداث پارک، سردرهای ویژه، ورودی های سبز طراحی شده یا استفاده از هرس 

 . [21] در آفرینش اشکال ویژه از راهکارهای دیگر ایجاد حس آشنایی در منظر شهری می باشد

 

 هاآنداری  گياهی دارویی در حال انقراض و تكثير و نگه یهاگونهك ژن بان یآورجمع -5-2-2
[9] 

یک هویت ملی  جهیدرنتی گیاهی اطراف خود و هاگونهاین شاخصه موجب شناخت بهتر افراد از محیط زندگی خود و 

ا بر  خود واجب ی اهمیت محیط خود برسد، نسبت به آن حساس و صیانت از آن ردرباره. فردی که به شناختی شودیم

، موجب کمال هویت و تعامل مناسب او با محیط خواهد بود. عالوه بر ندیبیم. مسئولیتی که فرد در این رابطه بر خود ندیبیم

 .شودیمی بعد منتقل هانسلو این عامل شناخت هویت ملی به  افتهینجاتاز خطر انقراض  موردنظری گونهنیا
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 صری گياهانفيزیكی و ب یهایژگیو -5-2-3

یکی از عوامل تعریف کننده ی فضای سبز شهری یا پارک ها، گیاهان کاشته شده در آن ها است. همچنین در یک باغ 

شفابخش، یکی از قطب های اصلی سازنده ی مفهوم شفابخشی، همین گیاهان می باشند. تناسب اهداف احداث منظر با انتخاب 

. ویژگی های فیزیکی گیاهان شامل رنگ گیاه [21] ه رعایت نکاتی وابسته می باشدگونه ی گیاهی، کاشت و نگه داری آن ها ب

یا توده ی گیاهی، توجه به هارمونی رنگ ها و تاثیرات حسی آن ها، فرم گیاه یا توده ی گیاهی شامل طیف وسیعی از اشکال 

قارن یا نامتقارن در کاشت، سادگی، تنوع و هندسی، بافت و اندازه ی گیاه می باشد. همچنین تاکید، مقیاس، توالی، تعادل مت

 .[21] وحدت از ویژگی های بصری مناظر شهری می باشند

 

 اخلق حس امنيت در فض -5-2-4
. عواملی چون شودیم  جرائمکاربران موجب افزایش ایمنی، امنیت و کاهش  برجذبو اصولی عالوه  ندمساختارطراحی 

ی، روشنایی نامناسب و ناکافی، رضروریغزیکی و شنیداری، تخریب، عوامل و نیروهای ی فیدورافتادگی ضعیف، دارنگهمراقبت و 

یی برای پنهان شدن مواردی هستند که هامکانطراحی پیچیده و مبهم، قابلیت دید نامناسب، عدم دسترسی افراد و ایجاد 

 هاآنه صورتی که حتی تمام یا قسمتی از ی ملموس )بهامراقبت. در عوض ندینمایممبدل  ناامنی شهری را به مکانی هاپارک

ی تجمعی و قرار هامکانی مختلف پارک، افزایش هامحدودهی مجاور باشند(، محدود کردن استفاده از هاساختماندر خط دید 

ی هاکانمیی مانند بوفه و تلفن در هایکاربر، قرار دادن هاپارکیا ورودی  هاتیفعالی محدودهدادن سرویس بهداشتی در کنار 

ی فعال برای نظارت رهگذران به داخل پارک، عدم استفاده از دیوارهای محکم و لبهجهت کاهش حس انزوا، ایجاد  تیرؤقابل

در مسیرهای فرعی جهت ایجاد  هایآبخورو  هامکتینی، توزیع اصل وموانع دید دیگری همچون درختان در طول مسیر اولیه 

ی کاربران و ایجاد خوانایی در کل ابیجهتبرای  عالئمی مناسب ابیمکانسب پارک، طراحی و ، روشنایی مناهاآندر  وآمدرفت

همچنین . [21] باشدیمبر ایجاد حس امنیت برای کاربران  مؤثرمحوطه و ورودی مجموعه از عناصر معماری و شهرسازی 

 ادشدهه ی این موضوع است. عوامل یبرآورنددی ی المانی طبیعی بتواند تا حسوبه توجهجلبیا  ساختانساناحداث یک المان 

 .شودیمرسیدن به هویت  تیدرنهاموجب ایجاد میزان دلخواه خلوت فرد و 

 

 آرامش روانی -5-2-5 
بحث آرامش روانی در برگیرنده ی کل عناصر و سازوکارهای موجود در پارک است. در واقع هسته ی مرکزی و هدف 

به همین هدف است. آرامش روانی به دو طریق حاصل خواهد شد و نتیجه ی آن فرصت اصلی از ایجاد منظر شهری، حصول 

برای ارتباط با خویشتن و رسیدن به هویت است. اول حذف عوامل تنش زا مانند آن چه برای فرد و اطرافیانش مخاطره آمیز 

با آن ها، همچون گیاهان، عوامل محسوب می شود. دوم به میدان آوردن عوامل مثبت محیطی و درگیر نمودن حواس کاربر 

 امنیتی، امکان کاشت یا بهره برداری از محصوالت موجود در پارک می باشد.

 

 دخالت نظر کاربر -5-2-6
انگیزه کارکنان  کاهش و در میان بیماران سیستم ایمنی بدن عملکرد در سبب واکنش منفی آزادی محدودیت ازاسترس 

 کاهش باز پس گیری آزادی و باغ استفاده از اصلی برای یکی از انگیزه های ان می دهد کهباغ نش کاربرمصاحبه با خواهد شد. 

تصمیمات  مسیرها دسترسی کامل و تمامی، باید به استرس می باشدکه هدف از آن کاهش  یباغ کاربران.[4] استرس است

از جمله مکان فردی یا اجتماعی، آفتابگیر یا  گزینه های مختلف طراحی باید، در نتیجه، داشته باشند مسیر در انتخاب خود را

با  .[42] را ارائه دهدسایه دار، با دید گسترده یا محدود، با جایگاه ثابت یا متحرک و مسافت های مختلف مسیرهای پیاده روی 

آنان تقویت باشند و در نتیجه آن، حس اعتماد به نفس در  بیماران می توانند حق انتخاب داشته فراهم کردن تنوع فضایی،
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. در مطالعات انجام شده بر بیماران روانی نشان داده که جلوگیری [9] اضطراب و استرس آن ها کاهش خواهد یافت گردیده و

از فرآیند نظارت فرد بر خود و روابط وی با محیط موجب از دست رفتن هویت فردی و عزت نفس و کند شدن شرایط بهبود 

 .[29] آن ها خواهد شد

 

 فرد با طبيعت جهت تعاملزمينه هایی  جودو -5-2-7
مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که مشاهده مناظر طبیعی )محرک وجه دیداری و بصری( و در معرض عناصر 

طبیعی قرار گرفتن )محرک حس المسه، بویایی، شنیداری( می تواند عوامل تنش زای روان شناختی را کاهش داده و رفاه 

دهد، همچنین سبب بهبود اضطراب های درونی شود. بسیار تاکید شده است که مناظر، خصوصا مناظر  بیولوژیکی را افزایش

مالیم و مطلوب به سرعت احساسات فرد را برانگیخته و در رفع تنش فرد موثر است، همچنین دوری گزینی از عصبانیت، 

 .[43] خستگی و آسودگی از عالیم فیزیکی را به همراه دارد

ه تحریک می شود بینایی است. چون کافی است انسان چشم خود را باز کند تا تغییرات رنگ و حرکت را اولین حسی ک

ببیند. رنگ ها نیز می توانند اثر شفابخش داشته باشند. رنگ آبی رنگ مکان های شفابخش است. زیرا باعث ایجاد حس 

ضاد و هارمونی در جنس و فرم، نظم، ترتیب و عالوه بر رنگ، کیفیات بصری مثل ت .[44] تسکین و فراغت بال می شود

. به عنوان مثال در [9] چیدمان گیاهان و پوشش های سبز و استفاده از مقیاس مناسب در طراحی حائز اهمیت است

( می توان گفت کاربرد فراوان آجر در ساختمان بیمارستان بر معماری اصیل آن داللت می 1بیمارستان لوئیس ابیسیی )شکل

 .[45] ن این که بنای این ساختمان را تا حد زیادی با مناظر تاریخی و معماری طبیعت اطراف، پیوند می زندکند. ضم

 

 
 (2001، 1333بيمارستان لوئيس ابيسی، ویریجينيا، )آبكار،  -4شكل 

 

سرچشمه  همچنین بعضی بوها باعث ایجاد احساسی بخصوص در انسان می شود. ایده رایحه درمانی نیز از همین موضوع

می گیرد. محققین متوجه شدند که اسانس های شیرین مانند آن چه از گیاه حساس و بابونه به مشام می رسد باعث ایجاد 

الگوهای موج مغزی از نوع آلفا، تتا و دلتا می شود که یک حالت آرامش و حتی خواب را در انسان القا می کند. بوی رزماری 

که الگویی سریع تر از نوع قبلی را ایجاد کرده و حالت آگاهی و گوش به زنگ بودن را ایجاد  باعث ایجاد موج مغزی بتا می شود

 .[7] می کند

این موضوع با کاشت گیاهان با میوه خوراکی حاصل می شود. البته این کاربرد بیش تر برای باغ های اختصاصی است 

 . وقتی می خواهیم حس المسه را تحریک کنیم، باید آندارندبافت گیاهان تنوع باالیی تحریک حس المسه نیز در . [44]

. عوامل دیگری همچون [9] آنها برای لمس کردن تحریک کننده است را انتخاب کنیمی دسته از درختانی را که پوست تنه 

حرکت بر روی سنگفرش های طبیعی محوطه به منظور یادآوری فضای پارک، ایجاد فضایی در محوطه به شکل ساحل در 

ت ایجاد آرامش، قابلیت لمس و حتی کاشت و نگهداری از گیاهان در قسمت هایی از محوطه توسط کاربران عمده می جه

آب عنصری عالی برای ایجاد صدا در باغ است. صدای آب به صورت . [45] توانند موضوع تحریک حس المسه را فعال نمایند
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ود. این صداها بعدی جدید به باغ می بخشد و حالتی مثبت ایجاد سنگین یا قطره قطره، باعث ایجاد ریتمی آرام بخش می ش

 می کند. البته این کار با استفاده از عناصر گیاهی یا جانوری مثل بامبو، بعضی علف ها و آواز پرندگان نیز امکان پذیر است

حرکت آب در جوی و...(، صدای صداهای آرامش بخش دیگر قابل ارائه در این باغ ها شامل صدای آب در محیط ) فواره،  .[44]

. این [45] پرندگان در محوطه و پخش موسیقی آرامش بخش در محوطه و فضای داخلی در ساعاتی معین از روز می شوند

تسهیالت به عنوان درمان پزشکی در باغ به کار می رود. صدای آب تاثیر مثبت بر افراد دارد و در واقع فواره ی آب به خوبی 

 .[2] رتباط مستقیم با طبیعت است. به این قبیل تسهیالت، انعکاس شناسی گفته می شودنشان دهنده ی ا

 

 جمع بندی شاخص ها و عناصر تامين گر آن ها در معماری و شهرسازی -1جدول 
عوامل 

 هویت ساز

 عناصر معماری و شهرسازی تامین گر شاخصه ها  شاخص های طراحی

ت
ل هوی

عوام
ی(

ی )درون
ساز دین

 

زی منظر و پارک همگام سا

شهری با مسایل مذهبی و 

 آئینی

 

 قرار دادن نمازخانه ای کنار باغ  .1

 فضایی جهت اقامه نماز در فضای باز باغ .2

احداث ابنیه ی مخصوص مانند خانقاه برای اهل تصوف، کالس های مذهبی و فرهنگی،  .3

 کتابخانه و حتی کمپ های مختلف حمایتی و اجتماعی 

اهی ایجاد حس تفکر و خودآگ

 در باغ

 ایجاد اماکن های ساکت  .1

 استفاده از عنصر آب با صدای مالیم  .2

 ساخت عبادتگاه کنار باغ  .3

 نور آفتاب مستقیم هنگام ظهر  .1 نشان دادن چرخه ی حیات

 انتخاب گیاهان همیشه بهار و متنوع  .2

 استفاده از درختان برگریز و خزان پذیر .3

 ماه دید مناسب برای تماشای طلوع و غروب خورشید و .1
 کاشت درختان و گونه هایی جذاب برای حیوانات  .1 توجه به طبیعت و حیات وحش

 احداث قسمت هایی جهت نگه داری گونه های جانوری  .2
خلق ویژگی های مثبت و واضح 

 در طراحی باغ

 احتراز از پیچیدگی  .1

ی ساده و فاقد مفهوم پیچیده بودن طرح های ارائه شده در مبلمان، طرح ورودی، نحوه  .2

 کاشت گیاهان، نحوه ی ساماندهی فضا 

 سادگی ارتباط بین قسمت های مختلف پارک با هم و با شبکه ی دسترسی بیرون  .3

 دعوت و راهنمایی مناسب با عالیم فیزیکی و روانیایجاد حس  .1

ت
ل هوی

عوام
ی ، 

ی )مل
ساز فراکالبد

ی(
ی و طبيع

اجتماع
 

ایجاد زمینه های انس و آشنایی 

 با محیط

صویری آشنا از خاطره ای اجتماعی، نمایش پیروزی های ملی، نمایش مشاهیر و ارائه ی ت .1

 سنت های منطقه

 برگزاری جشن ها و برنامه های تداعی گر موفقیت ها و یا مناسبت های مختلف .2

 ایجاد رسوم پسندیده با در نظر گرفتن بخشی از محوطه برای آن .3

رگان و شخصیت های مورد عالقه ی ایجاد نشانه های تجسمی شامل مجسمه های اساطیر، بز .1

 جامعه، کتیبه ها، نقش برجسته ها، یادبود های شهری و یادبود احداث پارک

 سردرهای ویژه .5

 ورودی های سبز طراحی شده یا استفاده از هرس  .6

 یهاگونهبانک ژن احداث 

 گیاهی

 و شناخت آن ها جمع آوری بانک ژن گونه های گیاهیایجاد فضایی جهت  .1
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ل ه
عوام

ت
وی

ی(
ی و طبيع

ی ، اجتماع
ی )مل

ساز فراکالبد
 

فیزیکی و بصری  ویژگی های

 گیاهان

 انتخاب صحیح گونه ی گیاهی، کاشت و نگه داری مناسب آن ها  .2

 در نظر گرفتن رنگ گیاه یا توده ی گیاهی .3

 توجه به هارمونی رنگ ها و تاثیرات حسی آن ها .1

 فرم گیاه یا توده ی گیاهی  .5

 بافت و اندازه ی گیاه  .6

 تاکید، مقیاس، توالی، تعادل متقارن یا نامتقارن در کاشت .9

 سادگی، تنوع و وحدت گیاهان موجود در محوطه .3

 مراقبت های ملموس از فضا .1 اخلق حس امنیت در فض

 محدود کردن استفاده از محدوده های مختلف پارک .2

 افزایش مکان های تجمعی  .3

 ها یا ورودی پارک قرار دادن سرویس بهداشتی در کنار محدوده ی فعالیت .1

 قرار دادن کاربری هایی مانند بوفه و تلفن در مکان های قابل رویت  .5

 ایجاد لبه ی فعال برای نظارت رهگذران  .6

 عدم استفاده از دیوارهای محکم و موانع دید در طول مسیر اولیه و اصلی .9

 توزیع نیمکت ها و آبخوری ها در مسیرهای فرعی  .3

 روشنایی مناسب پارک .7

کان یابی مناسب عالیم برای جهت یابی کاربران و ایجاد خوانایی در کل طراحی و م .11

 محوطه و ورودی مجموعه

 احداث یک المان انسان ساخت یا جلب توجه به سوی المانی طبیعی  .11

 حذف عوامل تنش زا  .1 آرامش روانی

به میدان آوردن عوامل مثبت محیطی و درگیر نمودن حواس کاربر با آن ها، همچون  .2

 ، عوامل امنیتی، امکان کاشت یا بهره برداری از محصوالت موجود در پارک گیاهان
 دخالت نظر کاربر

 

 مسیرها  تمامیبه دسترسی   .1

  مسیر ایجاد امکان تصمیم گیزی در انتخاب .2

مکان فردی یا اجتماعی، آفتابگیر یا سایه دار، با دید گسترده یا محدود، با جایگاه  ایجاد .3

 های مختلف مسیرهای پیاده روی  ثابت یا متحرک و مسافت

 تنوع فضایی .1
جهت زمینه هایی  وجود

 فرد با طبیعت درگیری

 

 رنگ ها انتخاب مناسب  .1

کیفیات بصری مثل تضاد و هارمونی در جنس و فرم، نظم، ترتیب و چیدمان گیاهان و  .2

 پوشش های سبز 

 استفاده از مقیاس مناسب در طراحی  .3

 هت انتخاب بهتر گیاهاناستفاده از خاصیت بوهای مختلف ج .1

 امکان حرکت بر روی سنگفرش های طبیعی محوطه  .5

 نگه داری از گیاهان در قسمت هایی از محوطه توسط کاربران عمده  .6

 آب برای ایجاد صدا استفاده از عنصر  .9

استفاده از عناصر گیاهی یا جانوری مثل بامبو، بعضی علف ها و آواز پرندگان برای ایجاد  .3

 صدا 
 

 گيری نتيجه -6
به دلیل رشد سریع شهر ها به عنوان ثمرات نوسازی و شهرنشینی، مردم تمایل بیش تری به انتخاب مناطق شهری به عنوان 

سکونتگاه خود پیدا کردند و در نتیجه مناطق شهری متراکم تر شد. همچنین با افزایش روز افزون جمعیت شهرها، آلودگی 

، فشارهای مالی و فاصله گرفتن از محیط طبیعی، ضرورت نیاز به فضای سبز محیط شهرها، سبک زندگی آپارتمان نشینی
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شهرها به عنوان مامنی برای پناه افراد خسته از محیط شهری، بیش از پیش آشکار می شود. در واقع شهر های بزرگ مرکزی 

 محلی برای تواندمی واست  نبر سالمت انسا مثبت دارای اثرات خاص آینده با داشتنطبیعت  باعث کم رنگی طبیعت شدند. 

محیط طبیعی، مصنوع، نمادین و اجتماعی وجود  لیقبچهار نوع محیط مهم در فرایند درمان از  درواقع استرس باشد. از رهایی

در هر چهار محیط، به تقویت این عناصر بپردازد.  ستیبایم، طراح سازتیهوی و استفاده از عناصر ریکارگبهجهت دارد. 

، سازتیهوشناسایی عناصر  نیبنابرا. ندینمایمویژه فضایی جهت خودنمایی پیدا  طوربهر بخش نمادین این عناصر د خصوصبه

بسزایی بر میزان ارتباط کاربران و حصول به هدف ساخت منظر یعنی کاهش تنش فضاهای شهری، دارد. این عامل باعث  ریتأث

 از فضاهای مذکور می شود. انگیزش و تمایل افراد به بهره گیری هرچه بیش تر

هویت در سطوح و ابعاد مختلفی همچون هویت ملی، هویت دینی، هویت جهانی و غیره واکاوی شده است. اما آن چه در 

ساز فراکالبدی )مذهبی و طراحی یک منظر شهری و سطوح تعامل فرد با جامعه مطرح می شود در دو عامل عوامل هویت

کالبدی )ملی ، اجتماعی و طبیعی( جای می گیرد. افراد به وسیله ی این دو عنصر با فضا احساس ساز فراآئینی( و عوامل هویت

راحتی و آشنایی بیش تری می کنند. در واقع این موارد، نقاط اشتراک افراد و همان تعریف هویت است. افراد با پیدا کردن 

 میمی تر، آرامش بیش تری خواهند یافت.نقاط اشتراک به هم نزدیک تر شده و به واسطه ی روابط اجتماعی ص

هنگامی که از هویت دینی سخن به میان می آید، در واقع به ابعاد کارکردی و عینی دین اشاره می شود. هویت دینی آن 

احساس خاصی است که پیروان یک دین را به یک دیگر پیوند می دهد و ایشان را در تعلقشان به یک هویت جمعی تعریف می 

ایجاد حس تفکر و ، ساز دینی )درونی( شامل همگام سازی منظر و پارک شهری با مسایل مذهبی و آئینیمل هویتکند. عوا

می باشد.  خلق ویژگی های مثبت و واضح در طراحی باغخودآگاهی در باغ، نشان دادن چرخه حیات،  تشویق حیات وحش، 

را می توان نوعی احساس تعلق به ملتی خاص دانست. ملتی ساز فراکالبدی )ملی ، اجتماعی و طبیعی(عوامل هویتهمچنین 

که نمادها، سنت ها، مکان های مقدس، آداب و رسوم، قهرمانان تاریخی و فرهنگ و سرزمین معین دارد. هویت ملی فرآیند 

مدنی، پاسخگویی آگاهانه ی یک ملت به پرسش های پیرامون خود، گذشته، کیفیت، زمان تعلق، خاستگاه اصلی، حوزه ی ت

به اعتقاد صاحب نظران حوزه ی از طرفی جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزش های مهم از هویت تاریخی خود است. 

هویت، سرزمین و مکان جغرافیایی دارای نقش مهم و برجسته ای است. مکان و سرزمین به مثابه کانون علم جغرافیا است. از 

م نیستند، تفاوت مکانی بیان گر هویت می باشد. انسان معموال ریشه ی خود را در آن جا که همه ی نواحی جهان شبیه به ه

عوامل سازنده مکان ویژه ای می جوید و به مکانی تعلق پیدا می کند که در آن آزادی، نیازهای اساسی و امنیت او تامین شود. 

جمع آوری بانک ژن گونه های گیاهی و  یط باغایجاد زمینه های انس و آشنایی با محی این هویت نیز در مناظر شهری شامل 

خلق حس امنیت در ، فیزیکی و بصری گیاهان ویژگی های، در نظر گرفتن دارویی در حال انقراض و تکثیر و نگهداری آن ها

ی می باشد. با شناخت این عوامل هویت فرد با طبیعت جهت درگیریزمینه هایی  ، دخالت نظر کاربر و وجودآرامش روانیا، فض

و تطبیق آن ها با سیستم مناظر و باغ های شفابخش و همچنین قوانین معماری و شهرسازی حاکم بر شهرها می توان 

 پاسخگوی مبانی طراحی منظر شفابخش شهری به جهت باال بردن کیفیت آن بود.
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