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 : چکیده 

در درمانی به واسطه ی  از جمله تنش زا ترین فضاهای تیمارستان ها فضاهای :زمینه و هدف 

سعی در یافتن مکانی جهت بهبود روند درمان است که  ارتباط بودن با قشر خاص آسیب پذیر جامعه

هرگونه المان و طراحی فضا که  .بیماری های روحی نشات گرفته از عوامل گوناگون محیطی است

باعث کاهش این تنش ها شود نقش اساسی در روند بهبودی خود بیمار و هم چنین آرامش اطرافیان 

به توصیف محتوای کیفی منظر به عنوان یک عامل شفابخش و تاثیرگذار این تحقیق  .خواهد داشت 

 .پرداخته و اصول و مولفه های آن را مورد بررسی قرار می دهیم

 

تیمارستان ها پرداخته و اهداف آن را در رویکرد  و تاثیر آن منظربررسی اصول معماری  :روش 

بیان داشته تا بر اساس نتایج به دست آمده بتوان اصولی را پایه ریزی کرد تا نقش معماری منظر در 

و مقاالت  ظریاتنبررسی . سیستم طراحی فضاهای درمانی به عنوان یک اصل قرار گیرد 

 .و مراجع در صدر تحقیقات قرار خواهد داشت روانشناسی محیط 

 باغ ایرانی  – بهداشت روان – منظر شفابخش – تیمارستان –معماری منظر  : کلمات کلیدی

. فضای زندگی این بیماران تاثیر به سزایی در انگیزش رفتارها و احساسات آن ها دارد  :یافته ها 

ژنمایی درمحیط سبب بروز اختالالت و شدت بخشیدن به نا هماهنگی و کبنابراین کوچک ترین 

طراحی این چنین کاربری هایی با استفاده از اصول روانشناسی معمار منظر  .بیماری آنها می شود 

دین منظور باید بستری ایجاد شود تا آموزش ب. می شود  بیمارانجهت فراهم آوردن آسایش و آرامش 

منظر به  .های پایه ای در زمینه اثرات معماری منظر بر روانشناسی محیط در سطوح آکادمیک 

عنوان عامل شفابخش در نظر گرفته شود به طوری که فضاهای اصلی تیمارستان ها در ارتباط 

 .باشدمتقابل با منظر محیط اطراف 
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 "مقدمه"

در ابتدا بهتر است اندکی راجع به تاریخچه  فضایی که مورد پژوهش واقع شده است در کشور خود 

 .بدانیم تا بتوان رویکردی واضح را جهت پیشبرد تحقیقات انتخاب کرد 

 را محلی شاه ناصرالدین سلطنت دوران از احتماال و ندارد طوالنی چندان سابقه ایران در تیمارستان

 صورت به تقریبا و ناقص و ابتدایی وسایل با را روانی بیماران و گرفتند نظر در دارالمجانین نام به

 اغلب و شد می رفتار بد بسیار ایران در روان و اعصاب بیماران با. دادند ماوا آنجا در شده فراموش

 تدریج به که بود قبل سال ۰۸ حدود. شدند می متوسل تازیانه و شالق و کتک به آنان با رویارویی در

 .گرفت سروسامان روانی بیماران درمان و آمدند وجود به ایران در جدید های تیمارستان

 سر بر او به مردم های پرانی متلک و دارالمجانین از شاه ناصرالدین بازدید از زیادی های داستان

 .است شده آورده ها درکتاب یا هاست زبان

 ها آن براساس که دارد وجود عالئمی اما دارد، را خود خاص های نشانه روانی بیماری هر گرچه

 .شد «اشکال وجود» متوجه توان می

 :از هستند عبارت عالئم این

 دیگران از گیری کناره –

 وزن در سریع تغییر –

 پرخاشگری –

 (غلط باورهای) ها هذیان –

 تمرکز در اشکال –

 دلتنگی و غمگینی –

 (نبردن لذت) عالقه فقدان –

 منشانه بزرگ رفتار –

 پذیری تحریک –

 قراری بی و نگرانی –

 نامناسب رفتار –



 

امروزه در دنیای ماشینی روز به روز فشارهای عصبی و تنش های مضاعف در بین افراد جامعه با 

صدمات ناشی از تنش و بحران های عصبی زندگی فردی و . معنا پیدا می کند " استرس " مفهوم 

 .روانی و اجتماعی بسیاری بر افراد می گذارد اجتماعی پیامدهای جسمی و 

با تلفیق انسان و محیط طبیعی پیرامون آن می توان به سالمت و بهداشت روان در بین افراد جامعه 

تیمارستان ها به عنوان مرکز توجه در این بررسی به علت وجود افرادیست  قرار دادن. کمک کرد 

انی خویش می کنند و همان طور که می دانیم این فضاهایی جهت بهبودی حال جسمی و روکه از 

مکان ها جزو پرتنش ترین مکان هاییست که هم خود بیمار و هم وابستگان و مراجعه کنندگان را 

 .تحت شعاع خود قرار می دهد 

تاثیر بسیاری بر مخاطبان آن به لحاظ شرایط جسمی و روحی که دارا می باشند تیمارستان فضاهای 

زیادی صورت گرفته و بدان تحقیقات  بیمارستان ها و تیمارستان ها " بنا"کنون بر تاثیر تا . دارند

توجه شده است ولی کم تر بر منظر و فضا و طراحی محیط که جز جدای نشدنی هر بنا به خصوص 

فضاهای بیمارستان ها و تیمارستان ها تحقیقی صورت نگرفته است از این رو هدف بر این است که 

در محیط های درمانی صحبت به عمل آید و نقش " درمانگر محیطی"ای باز به عنوان عامل از فضاه

 .و تاثیر منظر بیمارستانی را بر آرامش روانی انسان مورد بررسی قرار داد 

 توصیف می کند " تجربه سبز"عی را رویارویی با محیط طبی Rachel Kaplan( 8791)راشل کاپالن 

داشتن با سبز در اکثر مردم بسیار قوی است و اغلب آن ها برای ارتباط عالقه به طبیعت و تجربه 

پژوهش ها تایید می کنند که تجارب فرد در طبیعت بایستی . طبیعت رنج زیادی را متحمل می شوند 

حتما دیدنی باشد حتی معمولی ترین جلوه های طبیعت مثل یک درخت یا یک فضای سبز کوچک نیز 

 ( 843ص  8819مک اندرو ) می تواند لذت بخش باشد

.... 8791کایالنها.8798هیندی واستنکی .8778مایلزو ولسون.8713سایمونز.8778پارسونز

آن بر آرامش روحی و روانی انسان انجام قیقات بسیاری در زمینه ارتباط انسان با طبیعت و اثرات تح

را کاهش می داده و  پژوهش ها نسان می دهد که تماشای مناظر طبیعی فشار روانی. داده اند 

. احساسات و حاالت خلقی مثبت را بر می انگیزد و می تواند بهبودی از بیماری را سرعت بخشد 

همواره به دنبال کامروا این محققین طبیعت را نمونه ای از نیاز غریزی می دانند زیرا که انسان 

پایان .پریسا پاکزاد)سازی خویش است و لذت بودن در طبیعت قابل تعویض با چیز دیگری نیست 

 (8817.دانشگاه شهید بهشتی.نامه کارشناسی ارشد محوطه بیمارستان روانپزشکی

  

 : بیان مسئله پژوهش 

 

همانطور که می . بررسی اثرفضا در آسایشگاه های روانی و تیمارستان ها می پردازیم در ابتدا به 

پذیر جامعه محسوب می شوند که به دلیل دانیم قشر استفاده کننده از این مکان ها جز اقشار آسیب 



 

نیازهای خاص روحی از سایر افراد جامعه جدا شده اند تا دوران بهبودی را گذرانده و دوباره وارد 

 .چرخه جامعه شوند 

بنابراین . فضای زندگی این بیماران تاثیر به سزایی در انگیزش رفتارها و احساسات آن ها دارد 

ژنمایی درمحیط سبب بروز اختالالت و شدت بخشیدن به بیماری آنها نا هماهنگی و ککوچک ترین 

طراحی محوطه بیمارستان ها و آسایشگاه های روانی موضوع بسیار حائز اهمیتی است از . می شود 

 .این رو اصول معماری منظر باید به گونه ای حساس تر در طراحی آنها اجرا شود 

افرادی که در بیمارستان ها . صورت هم زمان است  سالمت انسان در گرو سالمت جسم و روح به

به سر می برند عالوه بر اینکه دارای سالمت حسمی نمی باشند روح و روان آن ها نیز دچار 

ناسالمی و تزلزل می شود و افرادی که در تیمارستان ها و آسایشگاه های روانی به سر می برند 

روان هستند و در پی یافتن مکانی برای رسیدن به منحصرا دارای ناسالمتی یا آسیب دیدگی روح و 

 . حالت ثبات و آرامش درونی می باشند 

از آن جایی که همه ی ما می دانیم و به صورت یک اصل در آمده است که تاثیر محیط نه تنها بر 

 جسم افراد است بلکه بر روح و روان آن ها نیز تاثیر به سزایی می گذارد و جال آنکه این مکان ها

باید دارای ویژگی ها و المان هایی باشد که شخص بتواند با آن ارتباط معنو برقرار کند و طی 

 .تاثیرگذاری از آن به آرامش و تعادل روحی و روانی دست یابد 

تاثیر معماری منظر و محیط در بهبود و : پس فرضیه پژوهش را می توان این چنین توصیف کرد 

 ارستان ها چگونه است ؟تسریع روند آن در بیماران تیم

 

 : روش تحقیق 

به توصیف محتوای کیفی منظر به عنوان یک عامل شفابخش و تاثیرگذار پرداخته و در این تحقیق 

مبنای این تحقیق بر تحقیقات کتابخانه ای . اصول و مولفه های آن را مورد بررسی قرار می دهیم 

ی می شود در قالب این پژوهش به سواالت است و بهره گیری از منابع موجود به همین منظور سع

 :زی پاسخ داده شود

 ویژگی های یک منظر تاثیر گذار چگونه است ؟ 

 آیا وجود ارتباط فشای تیمارستان با محیط اطراف ضروری است ؟ 

 تاثیراتی که محیط بر روح و روان انسان می گذارد به چه صورت است ؟ 

 

 

 : اهداف پژوهش 

انسان ذاتا به طبیعت تمایل دارد و در کنارآن آرامش خاطر پیدا می کند و از طرف دیگر به وضوح 

بر نمی دارد بلکه در این پژوهش می توان دریافت که معماری منظر فقط در راستای زیباسازی گام 

مورد به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر بیماران روانی سعی می شود تا نقش منظر و عناصر طبیعی 



 

بررسی قرار گیرد تا بتوان راهکارهایی را جهت ایجاد منظر تاثیرگذار بیان نمود و در همین راستا  

اصولی را بنیان نهاد تا از این پس با پیروی از علم محوطه سازی به صورت یک عامل شفابخش در 

 .معماری مورد استفاده قرار گیرد 

 

 : سابقه پژوهش 

این باغ ها به عنوان . مانی که انسان شروع به کشاورزی کرد بوجود آمد ایده باغ های شفابخش از ز

بازتب احساسات فردی و تعامل فرهنگی و اجتماعی ریشه در ایران مصر ژاپن و دیگر کشورهای 

 . غربی دارند که در آن ها باغ ها از زمان های دور وجود داشته است 

باغ های . باغ های ذن ) و باغ های ژاپنی ( سالمی باغ های ایرانی ا) برخی از سوابق به پردیس ها 

اشاره می کند که بیش تر این باغ ها بر .... ( و( هزارتو)البیرانتها . باغ صومعه های رهبانی . چای 

 . مقوله ی سالمت روح و روان و هم چنین آرامش تاکید دارند 

در . ساعد آب و هوایی بود نامفرار از شرایط علت شکل گیری این باغ ها در مصر باستان جهت 

اروپا و در بیمارستان های مستقر در صومعه ها از باغ های اطراف جهت کاشت گیاهان دارویی 

مورد نیاز جهت درمان استفاده می کردند و عالوه بر آن بر زیبایی بصری و ایجاد حس آرامش در 

 . بیماران نیز تاکید داشتند 

مسیر های پیچ در پیچ و خم که به وسیله گیاهان شکل می گرفت یا همان ( labyrinth)البیرانت ها 

که هدف آن طراحی سفری نمادین به درون انسان بود که به تولدی دوباره می انجامد و در کنار آن 

به انسان حس آرامش و امنیت را .. ( خاک و. ه گیا. آب ) هم نشینی با طبیعت و تمامی اجزای آن 

  .می دهد 

 

 

 

           2تصویر شماره                                                            8شماره تصویر 

 



 

 

موضوع منظر به عنوان یک عامل تاثیرگذار و شفابخش در حوزه معماری به عنوان یک زیر شاخه 

مورد بررسی قرار گرفته است ولی این موضوع در زیرشاخه علوم رفتاری دراری نتایج بسیار 

 .زیادی است که یکی از زیر شاخه های مربوط به علم محیط است 

توسط روانشناسان محیطی مطرح شد و برای منظر شفابخش برای اولین بار بصورت تخصصی 

اتیلسون و جیفرد از محققان  ,پروشانکی  ,گیپسون . اولین بار بر روی بیمارستان اجرا گردید 

 . تاثیرگذار در توسعه علوم رفتاری هستند 

 

 : از جمله ویژگی های باغ های شفابخش بیمارستان ها 

 به صورد موردی می توان به نکات زیر اشاره کرد 

   وجود امنیت و ایمنی 

   احساس کنترل در بیمار از طریق افزایش استقالل  

 افزایش آگاهی و حریم خصوصی  

  افزایش تعامالت و برخورد های اجتماعی 

  افزایش ارتباط با محیط و توسعه ورزش و تحرک  

در حالی که اخیرا این   ,منظر شفابخش در گذشته شامل خلوت معنوی و مناظر زیبای طبیعی بوده 

اصطالح کنار گذاشته شده و فقط برای درمان در بیمارستان و درمانگاه ها استفاده می شود 

(law,2009:1827.) 

طی که از طریق حواس مختلف با انسان برقرار می کند باعث در باع شفابخش به وسیل ارتبا

در حقیقت می توان گفت که . شفابخشی شده و فشار روانی زندگی روزمره را کاهش می دهد 

) موفقیت باغ شفابخش در کشش ذاتی انسان به سوی طبیعت احساس حیات و آرامش است 

 .( 97: 8818نیکبخت

 

 های مناظر شفابخش محور

فضاهای جمعی و یا انفرادی . گوناگونی فضاها به مخاطب فرصت تجربیات مختلف را می دهد 

 .(Volker,2011:9)منظر شفابخش حق انتخاب را شدت می بخشد 

این . فضای سبز می تواند بر کاهش فشار روانی و تنش های اجتماعی حاصل از آن موثر باشد 

ارتباط میان این متغیر با افکار منفی بر کیفیت بهداشت ویژگی ها نوعی متغیر متعادل کننده است که 

 .(vonaden berg ,et al,2011:1205)روان می افزاید 



 

و جلب توجه پرندگان فرصتی برای حضور انسان در کنار پرندگان و گیاهان  گیاهانبا پرورش گل و 

وش نواز پرندگان آوای گ ,فراهم شده با اصوات حاصل از این تجمع از جمله خش خش برگ درختان 

 (.sad,2003:58)محیطی آرام بخش به وجود می آید و انسان از تنش های روزمره رها می کند  ,

محیط باید به . ویژگی های محیط و نوع فضا به صورت های مختلفی بر روی افراد تاثیر می گذارند 

م و ادراک محیط را نظم محیط و مرتب بودن آن در عین حال مه فه. راحتی قابل فهم و درک باشد 

 .تسریع می بخشد باعث ایجاد جاذبه و کشش برای مخاطب خود نیز می شود 

محیط های رمزآلود و پیچیده می تواند مورد عالقه فرد و چالش بر انگیز بوده بنابراین بر روی 

 .(naderi,raman,2005:155)سالمت او نیز تاثیرگذار است 

طنین گوشنوازی  ,د صدای ضربه آن به شاخ و برگ درختان هم چنین زمانی که باد در باغ می وزر

ایجاد می کند مشاهده گیاهان و جانوران مانند پرندگان می تواند برای مخاطب ریتمی آرامبخش ایجاد 

 (.Ibid:64)کند به گونه ای که از تنش و فشار رها شود

در مناظر می توان عالوه بر اینکه می توان از گیاهان به عنوان یک عامل با دید بصری باال استفاده 

علی رغم اینکه مناظر با . نمود می توان از گیاهانی با خواص دارویی و درمانی نیز استفاده کرد 

گیاهان در نواحی آب وهوایی ویژه رشد می کند اما خواص درمانی حاصل از  , گیاهان دارویی

 & soukand)دارویی خوراکی بر ضرورت کشت و پرورش آن در مناظر شفابخش می افزاید 

kale,2010:209.) 

شنیدن صدای آب و صدای غرش و . آب یک عامل کلیدی و تاثیرگذار در منظر و باغ ها است 

شارهای آن سبب ایجاد احساس آرامش و امنیت در افراد و هم چنین تجدید قوا و رهایی از فشرشر 

واکنش احساسی فرد نسبت به آب به دلیل خالصی و سردی آن . روانی و انرژی در فرد می شود 

این عوامل ادراکی موجب باال رفتن انرژی و حرارت . است که حس تازگی و خنکی را القا می کند 

 جوانی شده و در این صورت اگر فضای آبی به عنوان منظره ی مثبت و ارزشمند در نظر گرفته

 (.Volker,2011:2)آن محل برای مشارکت اجتماعی الویت داده می شود  ,شود 

 

گفت که محورهای مناظر شفابخش به صورت خالصه این چنین پس می توان به صورت خالصه 

 :است 

  تنوع فضاها 

 اهی گونه های سبز گی 

  گل ها و گیاهان رنگی 

 گیاهان دارویی 

 کاهش صداهای نامطلوب فضای اطراف 

  کشش و کاهش هرگونه ابهام در فضا ایجاد 

 نقش آب در منظر تاثیرگذار 



 

  

 

منظر فرد را از تنش و استرس روحی رها کرده و سبب تجدید قوی فرد می شود 

(hansmann,2007:214.) 

مبنی بر نظریه کاپالن مبنی بر نظریه کاهش تنش های " اولریچ" این دیدگاه مقابل پیش زمینه   

طبق این دیدگاه محیط طبیعی به صورت . عصبی و نظریه تجدید قوای منطقی به نظر می رسد 

به طور خالصه اولریچ . قیاسی منجر به ایجاد حس تجدید قوا و رهایی از تنش های عصبی می شود 

افت بهبود رهایی از استرس شامل تغییرات مثبت متعددی است که در سیستم فیزیولوژیکی و دری

 (.Ulrich,1986:31)اغلب در این مرحله بر عملکرد فرد تاثیر می گذارد . رفتار فرد رخ می دهد 

 

و ( محرک وجه دیداری و بصری ) مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که مشاهده مناظر طبیعی 

عوامل می تواند ( شنیداری  ,بویایی  ,محرک حس المسه ) ض عناصر طبیعی قرار گرفتن در معر

هم چنین سبب بهبود . تنش زای روان شناختی را کاهش داده و رفاه بیولوژیکی را افزایش دهد 

به بسیار تاکید شده است که مناظر خصوصا مناظر مالیم و مطلوب . اضطراب های درونی شود 

هم چنین دوری گزینی از . رد را برانگیخته و در رفع تنش فرد موثر است سرعت احساسات ف

 (.parsons,1991)عصبانیت و خستگی و آسودگی از عالیم فیزیکی راه به همراه دارد 

در جدول زیر به صورت خالصه تحقیقاتی که در زمینه تاثیر  منظر بر افراد را مورد بررسی قرار 

 .می دهیم 

 

شاخصه مناظر 
 ششفابخ

وضعیت شاخصه در  محقق
 مناظر درمانی

چگونگی تاثیر بر 
 سالمت 

 Grahn et el تنوع فضاها
(1997) 

با زمین بازی مدرسه 
 درجه باالیی از فضای سبز 

به / کاهش میزان بیماری
/ حداکثر رساندن قدرت تمرکز

 بهبود عملکرد ها

 Harting et al گیاهان دارویی
 (2003) 

شم اندازی از درختان وجود چ
 و طبیعت 

کاهش استرس و بهبود رفتار 
کاهش /و حاالت

کاهش خشم و /فشارخون
 عصبانیت

Kaplan 
(1993) 

تاثیر قوی بر رضایتمندی و  چشم انداز با عناصر طبیعی 
کاهش /ترمیم و بهبودی

زندگی /افزایش صبر/ناامیدی
 و نهایت سالمت کلی



 

Lohr andpearson-
mims 
(2006) 

چشم انداز شهری با فرم های 
-گرد) مختلف درختان 

 (مخروطی

واکنش مثبت عاطفی در 
فضاهای شهری با درخت در 
مقابل فضای شهری با اشیا 

کاهش فشار /بی جان
پاسخ مثبت عاطفی در /خون

مقابل شکل گرد و مخروطی 
 درختان

 Otto son and grahn گل و گیاهان رنگی 
(2005) 

باغ با میوه های 

طبیعت باالیی از تنوع ,قدیمی

 گونه های گل

تاثیر /افزایش قدرت تمرکز
 مثبت بر ضربان قلب 

Tennessen & imprich 
(1995) 

 بوته و -چمن - درختان
 دریاچه

 افزایش میزان تمرکز مستقیم 

 Staats,et al تشویق به تمرین 
(1997) 

چشم انداز جنگل با تراکم 
راه در مقابل قطع ) گوناگون 

 (راه 

/ دسترسی زیاد/ افزایش لذت
تفاوت واکنش در تراکم کم و 

 زیاد

کاهش صدای نامطلوب 
 محیطی به کمک نظام آوا

Diette et al 
 (2003) 

چمن زار  -چشم انداز طبیعی
 به همراه صدای طبیعت 

کسانی که در معرض طبیعت 
و صدا قرار می گیرند به 

طور قابل مالحظه ای 
 دردشان کاهش می یابد 

 اقل رساندن ابهامبه حد
 (خوانایی )  

Nakamura and fujii 
(1992) 

استفاده از پرچین ایجاد  پرچین 
آرامش می کند در صورتی 

که این حصار به صورت بتنی 
 باشد ایجاد استرس می کند 

ظهور آب در گونه های 
 مختلف 

Laun and et al  
(2003) 

 تاثیر مثبت بر ضربان قلب ساحل-محیط های طبیعی

Ulrich , et al 
 (1991) 

 -چشم اندازها طبیعی
 سبزیجات با آب

بهبود /کاهش خشم و ترس
کاهش ضربان /سریع و کامل

 قلب

 

 :منظر از دید فرهنگ ایرانی 

 جزء و طبیعت عناصر سایر با همراه را او بلکه بیند؛ نمی طبیعت از جدا را انسان ایرانی، فرهنگ

 و آیات به بردن پی که این بر عالوه را طبیعی مناظر از استفاده و طبیعت به سپردن دل و آن الینفک

 هنر و معماری رو این از. داند می آدمی روان نشاط و بصر حظ موجب بیند، می خدا های نشانه

 مانند باز نیمه فضاهای آمدن بوجود سبب ایرانی باغ در اصل این. گراست طبیعت شدت به ایران

 بخش و باغ منظره یا حیاط طبیعت فضای دهنده پیوند و فاصل حد که است شده کوشک و ایوان

 یک ایرانی باغ در طبیعت گوشه به بردن پناه و خلوت و دنج فضای وجود. باشد می شده ساخته

 چشم وجود. رود می شمار به تأمل برای شاعرانه و عارفانه فضایی ایرانی باغ نتیجه در است، قاعده

 بودن دار هدف و بصری موانع وجود عدم باغ، اصلی مسیرهای و محورها در باز و عمیق اندازهای

 می صحه بیشتر گرایی طبیعت بر بصری نشانه یک یا شده ساخته فضای به رسیدن مسیرها این

 .گذارد

 



 

 مدنظر را هدف چند ظاهر به مختلف های جنبه از عناصر بکارگیری با ایرانی باغ معمار یا هنرمند

 :دهد می قرار

 اجتماعی روابط برقراری جهت عمومی فضایی ایجاد .8

 آسایش و تفرج رفاه، جهت عمومی فضایی ایجاد. 2

 آورد ارمغان به انسان برای را بخشی فرح و داشته گیر چشم محیطی که عمومی فضایی ایجاد .8

 است بهشت یادآور و کننده تداعی که آرمانی و نمادین فضایی ایجاد .4

 

 طرفی از. باشد داشته اسالمی ایرانی فرهنگ و عرفان فلسفه، در ریشه باید عناصر این بنابراین

 این. گردند می ارائه مند نطام هندسی اشکال قالب در و بوده هدفمند ایرانی باغ دهنده شکل عناصر

 رو این از هستند؛ باغ در پیام رساننده نوعی به و کرده ایفا مهمی نقش باغ زیباسازی در عناصر

 نمایند می ایجاد محیط در ساختاری و شده مطرح نشانه یا و نماد صورت به ایرانی باغ در عناصر

 این طریق از باغ برای وهویت معنا طراحی عبارتی به. است خاصی مفاهیم و مشخصات دارای که

 .گردد می عناصرایجاد

 

 :نتیجه گیری 

زندگی روزمره به صورت جدی با مشکالت و تنش هایی مواجه است که تاثیر مستقیم بر روح و 

از این رو فضاهایی همانند آسایشگاه ها و تیمارستان ها که با . روان افراد در جامعه می گذارد 

دارای این افراد از لحاظ روحی . دارای اخالالت روح و روان هستند بسیار مهم واقع شده اند افرادی 

کمبود ها و هم چنین حساسیت های خاصی هستند در نتیجه محیط معماری در نظر گرفته شده برای 

 . اقامت و نگهداری این افراد باید به صورت خاص با حاالت آنان تطابق داشته باشد 

د و به صورت های منظر و محیط به صورت اساسی بر حاالت انسان ها از دیرباز تاثیر شگرفی دار

 . ف از آن در زندگی روزمره استفاده می شود مختل

تمامی نظام های موجود در طراحی منظر تاثیر مستقیم بر حواس های پنج گانه انسان دارد و به طور 

عطر  ,هم زمان تحریک حواس را تشدید می کند عوامل تحریک کننده از جمله بازی با نور و سایه 

 .ت حواس وی را تحت تاثیر قرار می دهد لمس خنکی هوا و شنیدن آوای طبیع ,گیاهان 

درست است که مراحل بهداشت روان در درون انسان اتفاق می افتد اما عوامل آن را اغلب توسط 

بنابراین تحقیق بر روی منظر طبیعی قابل چشم پوشی  ,آنچه در اطراف انسان است تشکیل می دهد 

 .نیست 

معماری منظر به عنوان یک عامل و فاکتور همان طور که طی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت 

باید یه عنوان یک اصل در طراحی فضاهای تیمارستان ها اصلی موثر بر روند بهبود بیماران روانی 



 

از منظر به عنوان عامل شفابخش در نظر گرفته شود به طوری که فضاهای اصلی قرار گیرد و 

 .باشد تیمارستان ها در ارتباط متقابل با منظر محیط اطراف 

 

 : پی نوشت 
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