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 چکیده

اش کم رنگ نموده است. یکی از یگزندی اصیل و گذشته خود جدا کرده و یا ردپای آن را در هاسنتدرنیته تا حد زیادی انسان را از م

یرات منفی مدرنیته در مکان و فضای زندگی انسان و به عبارتی معماری مسکن وی بوده است. انسان امروزی در قیاس با انسان تأثین ترمهم

 .اآرام بوده و زندگی پرتنشی داردگذشته ن

پرداخته و ارتباط بین این عوامل را بر روح  هاآنا حد وسع خود به تحلیل تتاریخی ی فراکالبدی بافت هامؤلفهبا تدقیق و تبیین  ان(پژوهشگر)

بر آرامش انسان از  هاآنیر تأثپس از تبیین این عوامل شاخص،  مقالهو روان انسان و به طریق اولی آرامش وی بررسی نموده است. در این 

یده است که از آن جمله لزوم تعامل و هم نشینی این عوامل و در نظر های حاصل اتخاذ گردگیرییجهنتشده و سپس یبررسدیدگاه روانشناسی 

برخالف تعاریفی که از مفاهیم کالبدی در دست است، متاسفانه تعریف درست و . استی مرمتی و حفاظتی هاطرحبه ویژه در  هاآنگرفتن 

ی وجود ندارد که این خود بخشی از مسئله ای است که ، به طریق اولی بافت تاریخسنتیدقیقی از عناصر فراکالبدی حتی در فضای معماری 

در زندگی  ،تبیین آرامش روحی و روانی منبعث از در نظر داشتن وجوه اصیل و سنتی بافتدر پی یافتن جوابی برای آن است. )ان( محقق 

ن را از دیدگاه مطالعات مشابه متمایز و آنچه که آ مقاله بودههای این گیرییجهنتید بر بعضی عوامل شاخص از دیگر تاکانسان گذشته و 

در این مقاله، بخشی از یکی از  یراتی است که بر آرامش انسان نقش دارد.تأثو بررسی  کنار همسازد، در نظر گرفتن جُنگی از این عوامل در یم

 .دست نخورده ترین بافت های تاریخی کشور واقع در محله گازرگاه یزد مد نظر تحقیق می باشد

 

 انسان آرامش فراکالبدی، عوامل معماری سنتی، بافت تاریخی یزد، واژه:کلید 

 مقدمه

 مشخصات عمومی بافت تاریخی یزد

آباد دولت محالت قدیمی حد فاصل خیابان دهم فروردین و شهید رجایی در جنوب، بلوار نیتریاصلبافت تاریخی شهر یزد شامل  

ن فهادان، ده متری بعثت و کوچه سراج در شمال است که بر اساس توافق بین در غرب، بلوار بسیج و دهه فجر در شرق و خیابا

دفتر بهسازی بافت قدیم وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مسکن و شهر سازی استان یزد، شهرداری ناحیه تاریخی و سازمان 



تصویر شماره یک( ) نام گرفته است.خاص بافت تاریخی  ی فرهنگی و هویتیهاارزشمیراث فرهنگی و گردشگری استان یزد به علت 

بافت تاریخی شهر یزد شکل کالبد یافته از [ 1حدود ششصد و ده هکتار بوده است.]شایان ذکر است مساحت این محدوده پیوسته، 

ایش وقایع و رویدادهای حادث شده در این شهر از قبل از اسالم تاکنون است و شیوه های شهرنشینی گوناگون در این شهر را به نم

بر این  که شکل گیری بافت تاریخی شهر یزد نحوه مقاومت در برابر کویر در شهرهای ایرانی را به نمایش می گذارد، می گذارد

باعث شکل گیری بافتی با ارزش شده است. ارزش های نهفته در این بافت از نقطه نظرات  ،اساس و ملحوظ داشتن تمامی این نکات

 و حفاظت نموده است. گونه ای که این بافت را واجد نگهداریگوناگون قابل بررسی است به 

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه محدوده بافت تاریخی شهر یزد( 1) تصویر شماره

برج، از جنوب به محالت گود  یرهرهر و پ یباشد که از جهت شمال به محالت جو یم یزدشهر  یممحله گازرگاه از محالت قد 

 یابانزاده و از غرب به خ یعاص یدو بلوار شه یلسلمان، از شرق به محله سلسب یابانو خ قیرچقما، نظرکرده، شاهد باز، امیاریشهر

آورده شده است. مولف کتاب  یخانهرختشو یبه معن «گازرگاه»فرهنگ لغت  درتصویر شماره دو و سه( )، محدود است ینیامام خم

   واقع شده است که مالک آن  ینبه نام باغ مع یباغ در محله گازرگاه» آورده است: ینمحله چن یندر خصوص ا یزد یادگارهای

آن از  یمشده است و درختان قد یلتبد نیبه منزل مسکو یسو ینبه ا یشباغ از شصت سال پ ینبوده است. ا یزدیالتجار  ینمع

نجستان هنوز هم و نار ینهاتاق آ یزبزرگ و ن یرزمینو ز یا یشهش یو درها یحوضخانه مرمر یثرفته است و عمارت آن از ح ینب

اط آن با اشعار یح یوارهایکه بر اطراف د ییها یگچبر یثمشهور است از ح (ینمع)دربنا که به خانه بها ینجالب توجه است. ا

  [2] «.کند یو نقوش گل و بوته نقش بسته، جلب توجه م یقبه خط نستعل یمحتشم کاشان

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ه.ش 1331هوایی محله گازرگاه سال  عکس( 2تصویر شماره)

 

 

 

 

  

 

 ه.ش           1333(عکس هوایی محله گازرگاه سال 3تصویر شماره)

 فضا در معماری

 :در حوزه معماری و هنرهای دیداری این گونه تعریف شده استفضا نامه تخصصی معماری واژه در واژه 

را در ابعاد جسمانی یا فیزیکی و روانشناختی های گسترش یابنده و در عین حال فراگیرنده بوده و جایگاهی یا محیطی فضا: حوزه

    تعریف می نماید. از کل روابط شکل، رنگ و حرکت شکل گرفته، گاه خالی یا منفی است و گاه فاصله میان عناصر را مشخص 

و عرض  می نماید، خواه این فاصله در سطح باشد یا در عمق که توسط قواعد پرسپکتیو مجسم می شود. فضای دو بعدی فقط طول

 نیز به طول و عرض محدود می باشد.داشته، فضای تزئینی 

معماری به وجود آورندۀ فضایی است که  ،فضای زیست انسان، به عبارت دیگر فضای معماری: عبارت است از علم و هنر شکل بخش

نیازهای مادی و معنوی انسان انسان را از عوامل طبیعی مصون داشته و فعالیت زندگی فردی و اجتماعی او را در برگرفته و به 

پاسخگو خواهد بود. پس می توان گفت: فضایی که توسط سطوح عمودی و افقی به وجود می آید، موضوع و جوهر اصلی معماری 

ملک فضا، یعنی ، تعامل اساسی در معماری است ،ضاف[ 3]و در حقیقت جوهر معماری فضا استبه عبارت دیگر موضوع اصلی ، ستا

آگاهی از فضا تنها منوط به فعالیت مغز نیست بلکه کلیه  از طرفی[ 4]بنا و یافتن کلید فهم و شناخت آن است. « دیدن»توان 

  .حواس و عواطف انسان در آن دخالت دارند و برای ادای دین به فضا به تمام و کمال باید خودشان به تمامی در آن درگیر شود



شامل حرکت از زمین و مصالح معمولی و رفتن به سوی عناصر نامحسوس انسان، درک احساسات درونی به زبان معماری، فرایند 

شود و هر چه این نظام در کل جهان است. نیازهای زیبایی شناسی انسان با احساس ارتباط با نظامی بزرگتر از خود او ارضا می

ی فضا در عالیترین بیان معماری یان آگاهانهبه همین دلیل است که بو  ن رضایت خاطر عمیق تر خواهد بودجهانشمول تر باشد، ای

 [5]اهمیت حیاتی دارد. 

، این مطلب را روشن تر «ساختن، باشیدن، اندیشیدن»ی خود با عنوان هایدگر در مقاله ،عالم استدی کیفیتی از هستی درفضامن

دهند. میپذیرند و آن را استقرار میارگانگی را هها چهستند و جایگاه« هاجایگاه»گوید، ساختمان ها همان کند، او میمی

آورد و در همان زمان ارگانگی کاشانه پدید میهجایگاه برای چو وجه فضامندی به عنوان جایگاه هستند ود« استقرار»و « پذیرش»

گاه است که ی جایه به واسطهاز پیش وجود ندارد، بلک« فضا» بنابراین، کندارگانگی را، به عنوان چیز ساخته شده، آشکار میهچ

 .آیدمیپدید

 جایگاه عنوان به را چیزها ساختمان، که آنجایی از اما …« دهدهرگز به فضای ناب به عنوان ماهیتی منفرد شکل نمی ساختمان»

فضای » یا جایگاه. است تر نزدیک فضا اصلی یسرچشمه و فضاها گوهر به ایهندسه یا ریاضیات علم هرگونه از کند،می ایجاد

 [6]ساختن مکان ها تعریف کرد. توانشود و معماری را میموماً مکان نامیده میع« زنده

 و رویکردهای مبتنی برمکان  نمکا

فرهنگ انگلیسی النگمن،  در. معنی شده است در فرهنگ انگلیسی آکسفورد، مکان یک موقعیت، نقطه یا ناحیه ای خاص مکان    

منظور از مکان، . است« یک نقطه به خصوص در یک ناحیه گسترده تر»و « در فضاهر ناحیه، نقطه یا موقعیتی یا وضعیت »مکان 

اشیای گوناگون و رفتارهای مختلف احتیاج به مکان های متفاوت دارند.  بلکه و کالمی آن، به معنی یک جا نیست مفهوم مجرد

مکان بخشی از  [7]خاصی شده است مکان، جا یا قسمتی از فضاست که از طریق عواملی که در آن قرار دارند صاحب هویت 

فضاست که به واسطه عناصر و عواملی خاص صاحب هویتی منحصربه فرد و تکرار ناپذیر می شود. معماری در مواجهه با محیط، یا 

ی است زبان، محیط را برمی گزیند یا خود را جدا از محیط بیان می کند یا به مقابله با محیط می پردازد. به عبارت دیگر تعلق مکان

که می تواند ساختمان را تبدیل به معماری کند و معماری است که می تواند جا را به مکان تبدیل کند. این ارتباط درهم پیچیده 

  .مهم ترین عامل تجربه زیستن در مکان است؛ تجربه تعلق داشتن به مکان و معنا دادن به آن

وی در محیط پیرامونش است؛ برای پرداختن به ساختارهای زیربنایی  ررابطه انسان و حضو مستلزم ،رابطه میان فضاییت و مکان

زیست جهان باید پیش و بیش از هر چیز به مفهوم هایدگری فضاییت مرتبط شویم یا به ندای حضور گوش سپاریم. فضاییت نشان 

ه دارد. آن گونه که هر چیزی در دهنده ارتباط ریاضی با جهان نیست، بلکه در عوض هرروزه به وجود فضایی برای زیست مان اشار

ند راستین زندگی در آن محیط یاین فضا جای خود را دارد و همه این جاها به کارآفریدن و فراهم کردن محیطی می آیند که فرا

 [8.]جریان می گیرد و روی می دهد

 

 روح مکان    

شولتز معتقد است هرگاه  .کند روح آن است از خصلت های دیگر مکان که به درک نسبتش با فضا در یک اثر معماری کمک می

یک چشم انداز مسکون با انسان نزدیکی پیدا می کند، فضا، فرم و صورت همه درکار یکدیگرمی شوند و تاثیر مکان را چندبرابر 

  .تشدید می کنند و این همه تاثیری است که از روزگاران باستان به آن با لفظ روح مکان اشاره شده است

در برخورد ، دهیممی نسبت معماری به ما که است( سازه و کالبد و کارکرد از خارج) واقعی فرا و روحانی ویژگیهای ،اریمعم فلسفه

ای، اگر بنایی یکی از این با یک بنای معماری با سه مقوله اساسی مواجه هستیم، سامانه کارکردی، سامانه کالبدی و سامانه سازه

ها را در کنار هم داشت دارای نظم معماری است و معماری ندارد، اما زمانی که یک بنا این سامانهویژگیها را نداشته باشد، ارزش 



 های دیگر.نظم معماری است نه برگرفته از فلسفه نتیجهفلسفه معماری  بنابراینری درست است، نظم معماری سازنده فلسفه معما

رسیم، منظور ما زیبایی ظاهری نیست، بلکه زیبایی مفهوم زیبایی می برای مثال در بحث فلسفه معماری از دید معماری، وقتی به

 ،ر باید از خود بپرسدای روبرو هستیم، زیرا اولین سوالی که یک مرمتگعملکردی است در امر مرمت ما بسیار زیاد با چنین مقوله

مستندات و سابقه تاریخی بنا دارد، و اگر آوری دف از ساخت این بنا چه بوده؟ و در اینجاست که او نیاز به جمعه هاین هست ک

ای برای آن العادهبافی که ویژگیهای خارقاند و یا معماران فلسفهبخواهد با آنچه خود و یا دیگران در نگاه اول از بنا استنباط کرده

 .راهی اشتباه پیش گرفته است ،اند اقدام به مرمت و احیاء بنا کندنسبت داده

 

 ا کالبدی بافت که در این مقاله به آنها پرداخته می شود عبارتند از :عوامل فرشاخص ترین 
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 آرامش     

آرامش یکی از مفاهیم متعالی و ماورایی است که برای شناخت حقیقت آن راهی جز نظر افکندن به تجلیات آن در عالم 

ند و هر یک گوشه ای از آن وجود پنهان و لطیف وجود نداریم. تجلیاتی که همه نشانه و آیتی برای شناخت حقیقت آرامش هست

الهی را نشان می دهند.عالم ماده در نگاه مدرن از اجزای متکثر بسیار تشکیل یافته است. مانند حیوانات و گیاهان و جمادات و 

ود با هم یکی اما در نگاه وحدانی به عالم، همه اجزای خلقت تجلیات مختلف وجود الهی هستند، لذا در حقیقت وج…انسان و 



الذی خلق سبع سموات طباقاً ما تری فی خلق الرحمن من " اند.هستند و تفاوتی ندارند. تنها به اشکال گوناگون متجلی شده

و اما انسان نیز در این منظومه جدا از عالم هستی نیست و با آن یکی است. برخی فالسفه و عرفا اعتقاد دارند که [ 9]"…تفاوت

 مل جماد و نبات و حیوان به وجود می آید.انسان در مسیر تکا

 .سازدیبی شک انسان به بعد مادی و زمینی محدود نمی شود و چیزی دارد که او را برتر و باالتر از سایر مخلوقات م نلیک

ریف علمی کمی محدود سازد و تع یهاانسان مدرن بعد غیر مادی وجود انسان را روان نامیده است و سعی دارد آن را با روش

کند.حال آنکه در نگاه سنتی انسان نیز مانند نظام کلی عالم مراتب متعدد و تودرتویی دارد که با علم زمینی قابل توصیف و ادراک 

که پس از تکامل از جسم جدا  داندینیست. مالصدرا بر پیوستگی و وحدت عالم تاکید کرده، نفس را در تکامل جسم و موجودی م

یعنی انسان از یک سو در بعد مادی خویش با همه مخلوقات  .کندینی خویش را بی نیاز از جسم طی مشده و مراتب عروج روحا

 . عالم طبیعت یا ناسوت یکی است و از دیگر سو جسم و نفس او نیز پیوسته و واحدند

 تجلی آرامش در عالم وجود و انسان

د، راه را برای شناخت آرامش در این منظومه خواهد گشود. با این آنچه تا اینجا درباره مراتب عالم و جایگاه انسان در آن بیان ش

و هر مخلوقی به میزان بهره ای که از  گرددینگاه، وجود سراسر تجلیات ذات واجب الوجود است که در اشکال گونه گون متجلی م

ی مخلوقات عالم جریان می یابند و وجود می یابد هویتی خواهد داشت. به تعبیر دیگر این اسماء و صفات الهی هستند که درتمام

، در همه عالم به اشکال گوناگون متجلی (گرددیمتجلی میشوند. در این نظام آرامش نیز)که از ذات مقدس باری تعالی صادر م

 .و تجلیات مختلف می پذیرد شودیم

 هیجان های مثبت 

آنهایی که با گذشته ، حال و آینده »در سه مقوله : در کتاب خود با عنوان شادمانی اصیل هیجان های مثبت را [ 11]سلیگمن 

پیوند دارند ، طبقه بندی می کند . هیجان های مرتبط با آینده ، خوش بینی ، امید ، اعتماد ، ایمان و اعتقاد را شامل می شود و 

در ارتباط .« پیوند دارند خوش بینی و رضامندی ، تحقق ، غرور و آرامش خاطر ، هیجان های مثبت عمده ای هستند که با گذشته 

لذت ها هم، لذت های جسمانی و هم .با هیجان های مثبت حال ، دو طبقه متمایز وجود دارد : لذت های آنی و لذت های پایدارتر 

لذت های عالی تر را شامل می شود . لذت های جسمانی از طریق حواس حاصل می شوند و احساس هایی که از امور جنسی ، 

 چاشنی های خوشمزه بروز می کنند و در این مقوله قرار دارند .  عطرهای خوش و

لذت های عالی تر ، از فعالیت های پیچیده تر بدست می آیند و احساس هایی مانند سعادت ، شعف ، راحتی ، آرامش و سرخوشی 

ل فعالیت هایی هستند که به مندی ها که حالت شیفتگی یا جذبه را شامل می شوند و حاصیتو شادمانی را شامل می شوند . رضا

، ابعاد فرعی خوش رویی مانند بشاش کارگیری نیرومندهای یکتا و التزامی را می طلبند ، با لذت ها فرق دارند . عاطفی بودن مثبت

 . شاد ، سرزنده و اتکای به نفس مانند مطمئن ، قوی و جسور و گوش به زندگی مانند هوشیار ، متمرکز ، مصمم را شامل می شود 

عاطفی بودن مثبت جزئی از سامانه تسهیل کننده رفتاری شامل صفت شخصیتی برون گرایی است که موجود زنده را در جهت 

موقعیت های بالقوه پاداش دهنده سوق می دهد که در نهایت به لذت می انجامد . مطالعه های تحلیلی عاملی در مورد میزان 

رت نامیده می شود ، نشان می دهند که شادمانی حداقل دو جنبه دارد . تمامی این شادمانی و سالمت ذهنی که اغلب به این صو

مطالعه ها دو عامل عاطفی و شناختی را نشان داده اند که از یک طرف معرف تجربه هیجانی ، شادی ، شعف ، خشنودی و هیجان 

 ست .های مثبت  و از طرف دیگر ارزش گذاری شناختی رضامندی از حیطه های گوناگون ا



 تاثیرهای شادمانی 

     هیجان های مثبت مانند لذت یا خشنودی با می گویند که چیز خوبی اتفاق می افتد . هیجان های مثبت توجه ما را وسعت 

این توجه گسترش یافته ما را برای پذیرش اندیشه ها . می بخشند و ما را از محیط فیزیکی و اجتماعی گسترده تری آگاه می سازند

م های تازه آماده می کند و بیش از مواقع عادی خالق تر می شویم . بدین ترتیب هیجان های مثبت ، فرصت هایی را در و اقدا

 .اختبار ما می گذارند تا روابط بهتری ایجاد کنیم و باروری بیشتری از خود بروز دهیم

ذت گاهی ممکن است به شادمانی بینجامد ، اما لذت و دنبال کردن ل ،شناسایی عواملی که به شادمانی کمک می کنند آسان نیست

ت همراه با بیماری همیشه چنین نیست . برای مثال لذت های کوتاه مدت حاصل از لذت سیگار کشیدن مکرر به ناشادمانی بلند مد

می کنند ، یا اما تردیدی نیست که برخی انواع محیط ها به گونه ای هستند که افراد را به سوی شادمانی هدایت منجر می شود، 

فرصت هایی را برای آنان فراهم می سازند که مهارت های الزم را برای نیل به شادمانی پرورش دهند . مطالعه های شخصیتی در 

مورد شادمانی نشان می دهد که افراد شاد و ناشاد نیمرخ های شخصیتی متمایز دارند . در فرهنگ های غربی افراد شاد برونگرا و 

و از عزت نفس باال و مرکز کنترل درونی برخوردارند ولی در مقابل افراد ناشاد به سطوح باالیی از روان گرایش خوش بین هستند 

 دارند . 

تعدادی عوامل وجو دارند که تبیین نسبی برای پیوند بین برونگرایی و شادمانی ارائه می دهند ، افراد برونگرا ، با محیط اجتماعی 

عی مکرر افراد با یکدیگر است ، سازگاری بهتری دارند . به این ترتیب ، آنان بارها خود را در شرایطی که مستلزم تعادل های اجتما

می بینند که نیازهایشان را برای معاشرت تامین می کند و لذا شادتر هستند . همچنین شواهد خوبی وجود دارد که برونگرایان به 

 راه با شادمانی بیشتر پاسخ می دهند . محرک های طراحی شده برای القای خلق های مثبت هم

با توجه به اینکه معماری سنتی، از گذشته انسان و زندگی گذشته او صحبت کرده و از طرفی احساس رضایتمندی که در گذشته 

 پردازیم.به انسان منتقل می شود ، به عنوان آرامش تلقی می شود، بنابراین به تاثیر عوامل شاخص فراکالبدی بر آرامش انسان می 

 

  بر آرامش انسانبافت تاریخی کالبدی تاثیر عوامل شاخص فرا

عوامل فراکالبدی را  انسان به وسیله ابزار حواس پنجگانه به درکی مناسب از محیط اطراف خود دست پیدا می کند، بر این اساس 

 .زار درکشان توسط انسان تقسیم بندی می کنیماب بر مبنای

 شنیداری -1

 اذان-1-1

 به قلبهایشان و آوردند ایمان که هستند کسانی یافتگان هدایت«  بذکراهللقلوبهم تطمئن و آمنوا الذین: » فرمایدمی قرآن که نای

 پیدا آرامش و اطمینان هاقلب خدا یاد با تنها[ 11]« القلوب تطمئن اهلل بذکر اال: » فرمایدمی بعد و کندمی پیدا اطمینان خدا ذکر

 آرامش یک، دهدنمی حقیقی آرامش انسان به مطلوبی هیچ به رسیدن یعنی، گیردمی آرام هادل خدا یاد با نهات یعنی. کندمی

 او و کرد وی نزدیک به از را او فطرتش که مدتی یک ولی، است رسیده حقیقی مطلوب به کندمی خیال که وقتی تا دهدمی موقت

 حقیقتی تنها. شودمی پیدا او در بیزاری حالت و کندمی درک او و خود یانم سنخیت عدم نوع یک کرد درک درست و شناخت را



             به انسان قلب که است زمانی، این و، است متعال خداوند کند پیدا بیزاری او به نسبت است محال دیگر برسد او به اگر که

 جهت آن از برخوردارند روانی آسایش و آرامش بهترین از، نایما صاحبان اینکه. باشد رسیده " توحید " به، " او " به، " حقیقت "

 .هدفبی نه دانندمی هدفدار و علیم و حکیم را جهان که است

 موسیقی بافت 1-2

  .هنری موسیقی ـ2. طبیعی موسیقی ـ1:  کرد تقسیم دسته دو به را موسیقی بتوان بندی تقسسیم دریک شاید

 و هابرگ صدای مانند ؛ د شویم شنیده حیوانات حنجره از یا و ازطببیعت که ییهانغمه و اصوات از است عبارت:  طبیعی موسیقی

 چون)مصنوعی وسایل با انسان که ازآهنگهایی است عبارت:  هنری وموسیقی پرندگان آواز مثل یا و باد وزیدن هنگام درختان

 طبیعی یهاآهنگ که دانست مسئله این در بتوان شاید را هنری یا مصنوعی و طبیعی موسیقی تفاوت .سازدمی...( ویولون،گیتارو

 واقعی صورت به انسان نشاط بر و بوده بخش مسرت و مفرّح و جذّاب انسان برای همواره لذا هستند یکنواخت و مالیم سیر دارای

 زیر ارتعاشات دارای بلکه نیستند گونه این مصنوعی یهاآهنگ ولی افتاده اتفاق همه برای شاید بیش و کم مسئله این و افزایدیم

 نیستند، یکنواخت چون و پذیرندمی اثر آن از اعصاب سلسله هایروبمز و ارتعاشات این نسبت به لذا و هستند گوناگونی هایوبم

 .بود خواهد بخش زیان آن اثرات

گذشت »حرکت، وزن و شود، زمان از مفاهیم مهم در معماری و موسیقی است، مفهوم زمان در موسیقی بسیار خوب درک می

توان احساس حرکت در موسیقی دانست که تاکیدی ریتم را در یک تعریف کلی، می با آفرینش زمان و مکان ارتباط دارد« زمان

شود. دو عامل مزبور )نظم و ها از آن درک مینظمی تکراری و دَوَرانی دارد و نیز اختالف قوت و ضعف ضرب قابل مالحظه بر نظم،

، ضربان قلب )انقباض و دو(و اختالف میان آن« دم و بازدم»ی منظم مانند تنفس )دوره های طبیعی،بسیاری از پدیده اختالف( در

.احساس شودروز، گردش سال و ... دیده میی شبانهزمانه مانند دورههای چندحرکت آب دریا )جزر و مد( و دوره ،انبساط آن(

بیعی بافت و تکرار و نظم در اندامواره های بافت پیدا می کند، خود دلیلی واضح بر تاثیر این رضایتمندی که انسان از موسیقی ط

 عوامل، بر آرامش انسان می باشد.

 صدای دستگاه شعربافی             1-3

ندگی روزمره افراد آیند که با توجه به قدمت و جایگاه آن، در زیمهای قدیمی به شمار دستگاه شعربافی یا دارایی یکی از دستگاه 

محله گازرگاه جای خود را باز کرده و از جهاتی بر زندگی افراد تاثیر گذاشته، زنان در ایام فراغت از کارهای خانه، به دارایی یا 

کردند و از جهتی  ینمرا بیهوده صرف  زمانشدند که از یک جهت ایام فراغت خود را به کاری پرداخته و یمشعربافی مشغول 

برای افراد رهگذر، حسی پویا  هاخانهصدای ابزارآالت قدیمی در  کردند.یمبه اقتصاد خانواده در کنار مردان خانواده کمک دیگر، 

کند، این در حالی است که امروزه صدای وسایلی مانند تلویزیون، ضبط صوت و رایانه یمبودن و در جریان بودن زندگی را تداعی 

 .گذاردیمباشد که تاثیر متفاوتی از لحاظ کیفیت و جنس بر روح و روان آدمی یم هاخانهر افراد نشاندهنده حضور افراد د

 عدم آلودگی صوتی 1-4

عوامل ایجاد کننده اضطراب در افراد، سر و صدا است. مواجهه زیاد با تراز صدای باال در صنعت، ایجاد عصبانیت و  ینتریکی از بزرگ

در بافت سنتی محله گازرگاه، با توجه به رعایت سلسله مراتب دسترسی که شامل مسیرهای  .شودتحریک در عکس العمل فرد می

به خوبی از لحاظ فضایی و عملکردی توانسته الیه الیه زندگی اجتماعی خود را در خود جای داده و برای  باشدیمپیاده و سواره 

ی پهن و در نهایت هاکوچهو امکانات گذشته از خیابان به  هایدسترسرفع نیازهای اولیه هر فردی در گذشته به توجه به نیاز 



یی به عرض خیلی کم تا حدی که فقط عبور دو نفر را به هاکوچهی آشتی کنان) هاکوچهی پیاده رو  و در بعضی نقاط به هاکوچه

احت نیاز به آرامش صوتی صورت رودررو امکان پذیر کرده(منتهی شود و این خصوصیات باعث شده در هنگامی که افراد برای استر

نی دارند کمترین صدایی از وسایل نقلیه موتوری امروزی به گوش نرسد و هر فردی با آرامش خیال به زندگی و محیط سکنی او رو

 خود در خانه بپردازد.

 دیداری  -2

حاصل این قوه ادراک در انسان  یکی از بهترین ابزارهای درک محیط اطراف توسط انسان، استفاده از قوه بینایی بوده و مشاهده که

 .تواند به تشخیص عوامل شاخص از عواملی فراکالبدی کمک نمایداست، می

 نور  طبیعی و مصنوعی        -2-1

نور «. خرد الهی»و «وجود » به مثابه تمثیلی از  کهویژگی معماری ایرانی است، نه فقط به عنوان عنصری مادی، بل ینترنور برجسته

 ،کندنمایان تا نفس بشری در آن  بخشدیکند وبه آن کرامت وشایستگی ماست که در غلظت وتیرگی ماده نفوذ می جوهری معنوی

نور جایگاهی ویژه و یگانه دارد و سایه از آن  یدر معماری ایران .نفسی که خود ریشه در عالم نور دارد، که تشنه همان روح است

ارتی دیگر کامل کننده آن است باختار فضایی است و از فضا جدایی ناپذیر است و به عنور در معماری تداوم س. جدایی ناپذیر است

فضا را خالی از معنا  ،سیاه ای حفره آن کرد، غیاب معنا توانینم سایه و نور حضور بدون  معماری راو  شودیو مکمل آن محسوب م

و  یابدیده به کمک نور و در قالب هندسه روشن و صریح استعال منور و ماده در معماری ایرانی الزم الوجود یکدیگرند و ما .کندیم

این روح توحیدی تجلی گاه حضور آرامش در . سازدیشود و روح توحیدی را متجلی مسبک می ،کندیخود را فارغ از سنگینی م

وبه آن تنوع  بخشدییفیت منور و سایه در فضاهای معماری ایرانی عملکردی چندگانه دارند و به فضا کباشد. یموجود انسان 

سازد. نور در هویت بخشی فضاها، یو.... باالخره فراخور عملکرد آن فضا )ساکن یا پویا( آنرا باور م سازدی.ما را از زمان آگاه م دهدیم

رد را در سبک شدن، معنا بخشی، تکامل، پویایی، شفافیت و حرکت از ماده به معنا نقش بسزایی دارد و این نقش اساسی نور، ف

 [12]کند.یمآرامش روحی و درک بهتر فضاها کمک 

 رنگ 2-2

، انکار ناشدنی است و از اهمیت و گستردگی معنایی زیادی برخوردار است و یکی از عوامل و مولفه سنتیتاثیر رنگ در معماری 

، کندیایجاد م نمادشانعیت کیفی و باشد. رنگ در روان انسان ، حالتی متناظر با واقها میهای مهم در فضا سازی معنوی خانه

ایرانی و اسالمی ، نقشی تعیین کننده دارد . در هنر  یرنگ و هارمونی آن که البته همنشین بی بدیل نور است در همه هنرها

ی ایجاد هر رنگ و واکنش کل نمادینو این استفاده با آگاهی از معنای  شودیها به صورت خردمندانه ای استفاده مایرانی ، از رنگ

ها بیشتر با هدف استفاده سنتی از رنگ .باشدیها همراه مشده در روان انسان در برابر حضور یک ترکیب یا هارمونی از رنگ

ها باید به نحوی در آن نمادینها یکی از عناصری هستند که معنای یادآوری واقعیت آسمانی اشیاء همراه است . دراین معنا ، رنگ

با توجه به رنگ غالب بافت نمود. معنای درونی معماری و هنر را درک  توانین راهی است که بدان وسیله منظرگفته شوند و ای

تاریخی که از قهوه ای )کاه گل(، آبی )آسمان(، زرد) نورخورشید( و سبز )پوشش گیاهی( زیاد استفاده شده و تعریف روانشناسی 

نیاز شدید با رنگ قهوه ای نمود . )تصویر شماره چهار(توان پی بردیمآرامش انسان در  هاآن، به سادگی به تاثیر روانشناختی هارنگ

نیاز به آرامش کامل و خوشنودی رنگ آبی نمود ، )تصویر شماره پنج(آسایش جسمی و روحی، عالقمندی به خانواده، فعال بودن

پشتکار داشتن، استقامت، و رنگ سیز نمود  ت، آگاهینشانه امید، پدیداری، روی، رنگ زرد نمود خاطر، عالقه به دوستان و نزدیکان

 نمایند.یمباشد که همگی در کل، احساس رضایتمندی و آرامش را در انسان تجلی یم قدرت اراده، غرور، و بلند پروازی
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 ه.ش1332نگارنده، بهمن  محله گازرگاه، نمای کلی بافت( تصویری از 1تصویر شماره )

 ریتم و نظم     2-3        

ر است که به عنوان شود، و شامل نظریه بنیادی تکراها گفته میریتم به تکرار منظم یا هماهنگ خطوط، اشکال، فرمها یا رنگ

تقریبا تمامی انواع بناها از اجزائی تشکیل )تصویر شماره شش(.شودیتدبیری برای سازماندهی فرم ها و فضاها در معماری محسوب م

 نام برد: توانیبه طور کلی ریتم چهار دسته ضرب اهنگ بصری را مگردنداند که بالطبع تکرار میشده

این ریتم باعث نوعی . شودتصویر به طور یکنواخت و به صورت متوالی تکرار می ضرب اهنگ یکاین نوع  در تکرار یکنواخت: (1

کند اما به واسطه عدم تنوع تاثیری نوعی حرکت و عکس العمل خود به خودی شده وتوجه مخاطب را به دنبال خود هدایت می

 منفی نیزدر پی دارد و پس از مدتی مالل اور و کسالت بار خواهد شد. 

اما تکراران با تغییرات متنابی متنوع خواهد شد به طوری که  شودی( تکرار متناوب: در این ضرب اهنگ یک عنصر بصری تکرار م2

 .در هر مخاطب همواره نوعی انتظار برای تکرار دارد



و به تدریج با  شودی( تکرار تکاملی: در این نوع ضرب اهنگ یک تصویر ویا یک عنصر بصری از یک مرتبه و حالت خاص شروع م3

  .کندیم ا در طول مسیر تغییرات خود دنبالبه طوری که نوعی رشد وتکامل ر ،رسدتغییراتی به وضعیت و یا حالتی تازه تر می

و از نوعی تناوب  دیآیهنگ که عمدتا با استفاده از حرکت منحنی سطوح و خطوط به وجود مآ(تکرار موجی: در این نوع ضرب 4

 صحرا یهاهنگ تجسمی است .مانند شنآاست نمونه کاملی از ضرب  هم بر خوردار

 )تصویر شماره هفت(.کندیدر معماری توالی گروهی از چند عنصر بصری )پنجره، ستون، تاقی، در( الگویی را به بیننده تداعی م

در  هاخانه، نحوه قرارگیری هاخانهن ، عوامل کالبدی دیگری مانند خط آسمانماهاکند، با دیدن تاق یمزمانی که فرد در بافت گذر 

کند.خط آسمان از هرگونه عوامل بی نظم و مداخله گر در بافت خالی یمبافت، نغل ها و ... یک رفتاری فراکالبدی در خود احساس 

 دهد.یمشود احساس رضایتمندی به انسان هدیه یماست و ریتم و نظمی که در افق بافت دیده 
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 ه.ش1332نگارنده، بهمن  ،ی محله گازرگاههاکوچه( 7تصویر شماره )



 بویایی -3

ن استفاده از قوه بویایی است که با بوئیدن اجسام، درک مناسبی نسبت به اطراف یکی دیگر از ابزارهای درک محیط توسط انسا

 شود.کند.بنابراین با توجه به عوامل شاخص حس بویایی در بافت، به چند مورد از آن اشاره میخود پیدا می

 بوی کاهگل 3-1

ک)خاک رس( صالح تشکیل دهنده این دیوارها از خاترین مواد و میشبی سنتی از دیوارهای چینه ای بود که هاخانهجداره بافت و 

خاک، بن مایه وجودی انسان است که خداوند روح خود را در آن دمید تا انسان خلق شد و خود را به و کاه و خشت بوده است.

و تواند ظرف روح خداوند قرار بگیرد یمخاطر خلق بهترین مخلوق خود، تحسین کرد.خاک موجودیت پاک و مقدس است که 

موجودیتی را به نام انسان بوجود آورد.خاک به واسطه هم جنس و متناسب بودن با بن مایه وجودی انسان برای هر فردی خوشایند 

شود و از خشکی و ترک زدگی به یمشود دوباره زنده یمو رضایتمند است.زمانی که خاک تشنه و تفتیده با اندک آبی مخلوط 

 دهد.یمشده و روح خود را، که بوی خوشایند خاک به همراه بوی کاه را به انسان هدیه  حالتی نرم و  انعطاف پذیر تبدیل

 بوی نارنج  3-2

       گذریم، بوی مطبوع بهار نارنج انسان را به نفس کشیدن عمیق و های شهر میکه از کوچه پس کوچه در فصل بهار، زمانی

منظره خیره  بوی تند و مطبوع و دهد. بهار نارنج بابکی به انسان دست میکند و حس تازگی و سلذت بردن از بوی بهار وادار می

 نارنجبهارهمچنین عصاره . بخشدزیبایی و طراوتی خاص و صدچندان می بافت،افزای خود فصل بهار را در  نواز و روحکننده، چشم

نج عالوه بر کاربرد در عطرسازی و ساختن به گفته محققان مصرف عرق بهار نار، تقویت کننده اعصاب و آرام کننده قلب است

آور است و در تسکین کند،اشتهاآور قوی، مفید برای رفع ضعف اعصاب و نشاط خوابی را درمان میاسانس، اعصاب را تقویت و بی

 [13].ای داردالعادههای سینه و تپش قلب تاثیر فوقناراحتی

 احساسات درونی  -4

صورت فطری در انسان وجود دارد و برخی عوامل آن را تشدید نموده که در نهایت به احساس  از احساساتی که به ،در این بخش

 شود.می رسد، بحث میآرامش و رضایتمندی 

    محرمیت در بافت   4-1

برای حفظ محرمیت ساکنان یک فضا ، مسیر فضای ورودی را به صورت پیچ در پیچ و غیر مستقیم طراحی می کردند ، به نحوی    

های درونگرا در ه از جلوی درگاه یا هشتی نتوان فضاهای داخلی را مشاهده کرد. این هدف بیشتر در طراحی فضای ورودی خانهک

        نظر گرفته می شد. البته در برخی موارد برای تأمین امنیت بیشتر برای ساکنان یک فضا نیز مسیر دسترسی را پیچ در پیچ 

معماری ایران را درون گرا  ،زندگی شخصی و حرمت آن بوده که این امر به گونه ای، رهای مردمیکی از باو. [14]. می ساختند

ساختمان در گرداگرد یک یا چند میان سرا، ساختمان را از جهان بیرون  یها. معماران ایرانی با سامان دهی اندامشکل داده است

هنوز با وجود اینکه معماری ایرانی از معماری سنتی خود [ 15]. ددایو تنها یک هشتی این دو را به هم پیوند م کردندیجدا م

کنند و تالش سنتی زندگی نمی یها.گرچه افراد در خانهشودیسنتی بیشتر پسندیده م یهافاصله گرفته است؛ اما خصوصیات خانه

خانه سنتی است. آرامش،امنیت، که خود را با معماری مدرن وفق دهند اما در اذهان خود، همچنان یک خانه مطلوب،  کنندیم

 . شودیسنتی رعایت م یهامحرمیت و خلوت از جمله اصولی هستند که در خانه



 احساس امنیت      4-2

از  یاریبا بس یسهمطرح باشد. در مقا یدانبازار و م یکامال عموم یخانه تا فضا یخصوص یاز فضا یتواند در سلسله مراتبیم امنیت

شهرها نسبت  ینا یعموم یباعث شده است که فضاها یرانا یشهر یموجود در فضاها یاخالق یهنجارهاعرف و  ،یغرب یکشورها

 ی شهر سنت یتامن یاز عوامل ارتقا ،یکیدر محالت یرنشینپ وجودباشند.  یینسبتاً باال یتامن رایدا ییاروپا یاز کشورها یاریبه بس

رفته  یدرب به کار م یدنکوب یکه برا یتا آنجا مشهود است که ابزار یتو محرم یتتوجه به امن یهعصر صفو یدر شهرها که است

که در خانه حضور  دارد با  یشخص که یبه گونه ا ،است یکدیگرمتفاوت از  یزشده از آنها ن یدتول یاز مردان و صدا یزاست متما

و احترام به عرصه  یتنسبه ج یتوجه ینشود. چن یکه در پشت در قرار دارد م یشخص یتدرب متوجه جنس یصدا یدنشن

 یمتوان یم یانگاریم،ب یاندرون یرا نوع یاگر محله سنت گردد.یآنها م یو آرامش برا یتاحساس امن یشزنان موجب افزا یخصوص

 ییم.قلمداد نما یرونیرا ب هربزرگ ش یفضا

 احساس تعلق خاطر به بافت   4-3

 یزیکرد که در چ یاد یاز آن به جاذبه و کشش توانیه تعلق وجود دارد، مکه درباره واژ یمتعدد یو معان یروجود تعاب با         

به خصوص  یادن یمعمار یعکشش به وفور در آثار بد ینا ،خود جذب کند یوجود داشته باشد تا انسان را ناخودآگاه بسو تواندیم

دعوت کننده کاربران دائم و موقت را در  یبنا دارد و به عنوان حس یتبر ماه یر قویابس یداحساس تاک ین. اشودیحس م یرانا

 شود .یرفته است اشاره م یاناز م یادیکه امروزه تا حدود ز یرانیحس در مسکن ا ینا یر. در ادامه به تاثدهدیم یخود جا

 یه طراحاز جمل یطراح یهامقوله یرسا یطراح یبرا یالگوئ تواندیم یاست که حت یارزشمند و قو یبه اندازه ا بافتتعلق در  

 یکدر  یاست از اختالط چند معن یکه مفهوم کنندیم یشنهادرا پ "یدانم -خانه"با نام  یواژگان پژوهشگران ینروباشد. از ا یشهر

با تعلق  یاست شهر یفضائ یدانم -خانه یفتعر ینگر همان مفهوم تعلق در مسکن است. در ا یتداع وممفه ینو ا یشهر یفضا

خانه است. همانطور که انسان  یکهمانند  یشهر یفضائ یگشودگ یا یدانم یکمفهوم  یندر ا ،ربران آنکا یبرا یادز یارخاطر بس

 یکو آرامش در  یشآسا یبا القا یفضائ یزن یدانم -، خانهرسدیخود م یو جسم یروح یازهاین ینو تام یشدر خانه به حس آسا

را در  یشکه همانند مسکن حس تعلق خاطر و آسا یست شهرا یفضائ دیآیم عبارت بر یناست. آنچه که از ا یمجموعه شهر

داشته باشد را به  دوجو تواندیخانه م یکو هر آنچه که در  یثبات، سبک یش،و موجبات آرامش، آسا زدیانگیمخاطب و کاربر بر م

 [16] کندیمخاطب منتقل م

 نتیجه گیری

دهد که در قالب شادابی و دست می ری غیرقابل وصف به انسانایرانی شوبا حرکت در فضاهای سنتی ابنیه و شهرسازی اسالمی

شود و سبب شادی و سپرده می آید، به ذهنزند که به دیده میسیمای شهررا رقم می نمایاند ود را میسرزندگی فضایی، خو

ند که تنها در بستر ابنیه و زهایی رقم میارزش گردد. بر این اساس است که هویت معماری و شهرسازی را همانانبساط خاطر می

ها را در خویش بپروراند و گیرد که ارزششود؛ چرا که معماری یا ساختار شهری به آن دلیل شکل میمی شهرسازی سنتی ادراک

ی تاریخی نمود، معماری ابنیهکه اگر چنین نبود و معماری سنتی ایرانی فاقد ارزش می ،ها متصور شودصورتی کالبدی برای آن

است تا  نکته بر این داللت دارد که معماری و خاصه شهرسازی، دارای رسالتی نمود. اینزی بیش از مشتی خشت و خاک نمیچی

بخش در ساختار فرهنگی شمرده شود. اساس، عنصری هویت های کهن دینی و فرهنگی را در ذات خویش پاس دارد و بر اینارزش

 های آتی ممکن نخواهد شد.به فرصت تهدیدهای ساختار موجود و تبدیل آنزمان به جز از طریق نگاه هم این مهم



توان به تاثیرات شود، میبا توجه به مقایسه اجمالی معماری معاصر و معماری سنتی که امروزه در بستر بافت تاریخی از آن یاد می

به آن اشاره شد،  مقالهر عوامل فراکالبدی که در این برد. این در حالی است که تاثیمحیط بر زندگی انسان و عوامل منبعث از آن پی

 کند.گاه حضور انسان برای مکانی مناسب را فراهم میزندگی در معماری سنتی از آرامش روحی و روانی برخوردار بوده و جلوه

عجول)در مقابل صبور(، انسان امروز  است( )انسان به چیزی که برای او منع شده، بیشتر حریص« االنسان حریص علی ما منع منه»

تا چه حد از فضای  راستیبهباشد. حوصله و پرخاشگر ) در مقابل آرام و مهربان( میبادرایت( و کم مقابل در)  غیرمنطقیو  بلندپرواز

ر صدا، تر عناصر فراکالبدی نظیاش توانسته آرامش را از او بگیرد یا به او آرامش بدهد. تجلی پررنگزندگی و محله و محیط زندگی

مخاطبینی  بهتواند در بازگرداندن این آرامش و نظایر آن، همه و همه می رفتهازدستهای بو، رنگ، حس همسایگی، احیای سنت

 واقع شوند. مؤثرکه در آن فضا حضور دارند، 
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 ه.ش1386انتشارات نسل نیکان، ،اسالمی تغذیه در طب ایرانی کردافشاری،علیرضا،[ 13]

 ه.ش1372معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ،تهران.سلطان زاده، حسین،فضای ورودی در معماری سنتی ایران، [ 14]

 ه.ش1386،تهران ،ون گرا، نشریه تهران امروزمعماری ایرانی؛ معماری در،نورآقایی، آرش[ 15]

جزء پیری، علیرضا، چیدمان فضا و تعیین محدوده بصری، سومین همایش بررسی مسائل شهرسازی استان زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی  [16]

 ه.ش1388،زنجان


