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  خالصه

 

صورت  مطالعاتبرد. مي رنج آنها دوي هر يا و جسمي يا روحي اختالل يا ناراحتي از که شودمي اطالق فردي به بيمار

 کارکنان و کنندگانمالقات بيماران، براي ،ها بيمارستان در طوالني هايساعت گذران و حضور گرفته حاکي از آن است که

 و محيطي هايتنش کاهش تجه رهيافتي نبعنوا ،هابيمارستان در طبيعتمناظر  از استفاده رو ازاين. زاستتنش ايتجربه
اين مقاله با هدف بازشناسي تجلي . است گرفته قرار روانشناسان و صاحب نظران توجه مورد محيط، تکيفي ارتقاء

مناظر  ها تدوين شده است. پرسش کليدي در اين پژوهش آن است که،شفابخشي مناظر طبيعي در معماري بيمارستان

 است؟ و تجلي مفاهيم شفابخشي در معماري آن چگونه بوده است؟ هاييطبيعي در معماري بيمارستان داراي چه مشخصه
در اين کارهاي ترکيبي استفاده گرديده است. گيري از راهها از روش مورد پژوهي با بهرهگويي به اين پرسشبراي پاسخ

توجه در معماري  نمونه بيمارستاني که در ميان آثاري برگزيده از لحاظ کيفيت و حضور طبيعت جزو آثار قابل 5راستا 

 دسترسي امکان ايجاد و سبز فضاي از استفاده که است مطلب اين مبين هاييافتهاند. اند انتخاب گرديدهمراکز درماني بوده

 واقع مؤثر بيماران بهبودي روند در همچنين و سازد مهيا بخش آرامش محيطي تواندمي طبيعت، به در بيمارستان کاربران

 .شود

 اغ شفا، بهداشت روان، شفابخشي طبيعت، معماري بيمارستان.ب کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه   .1

 در رود. بيمارمي شمار به جامعه درمان و بهداشت در امور احتياجات و مبادي ترين اصلي از يکي عنوان به بيمارستان

 توجه باشند. بامي مختلف سطوح در درماني بهداشتي و هايمراقبت دريافت نيازمند خود بيماري نوع به توجه بيمارستان با

 امري خود که جامعه اقشار سالمت به بازگرداندن يا و حفظ در درماني ساير مراکز و هامهم بيمارستان بسيار نقش به

 معماري لحاظ چه از و عملکردي و کالبدي لحاظ از چه بيمارستان معماري به طراحي توجه لزوم آيد،مي شمار به حياتي

                                                 
*  
Email: M_kavan@kashanu.ac.ir    
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 به توجه با جسمي روحي و از لحاظ وي نيازهاي بررسي و بيمار شرايط به توجه .شودمي احساس يشپ از بيش داخلي

 هاياصول و مؤلفه تمام از تر دقيق و ترعلمي رعايت به ملزم را معماران فرد سالم، به نسبت وي بيشتر بودن پذير آسيب

 هاگزينش و علمي قرارگرفته ارزيابي مورد تانبيمارس مختلف هايدر قسمت عناصر بصري که کند. بطوريمي معماري

مرکز درماني  کارکنان عملکرد بر همچنين و وي جسم بر بيمار، روان بر تأثيراتي که بررسي با و علمي شواهد بر مبتني

 تغييرند. حال در شفابخش ايجاد محيطي به صرف عملکردگرايي از درماني مراکز معماري پذيرد. امروزه صورت گذارند،مي

عدم  .باشد  داشته درمان بيماري بر مثبتي تأثيرات که است فضايي ايجاد معني به در مراکز درماني شفابخش محيط
ها عليرغم نقش کاربردي آن در ي ورود و کاربرد مناظر طبيعي در معماري بيمارستانمطالعات کافي و وافي در حوزه

هاي منظور يافتن پاسخي براي پرسش کند. از اين رو بهار ميشفابخشي ، ورود به موضوع را از ضرورت بيشتري برخورد

نظراني در بحث مربوطه، در واکاوي و يابد. از اين رو نظرات صاحبهاي موردي ضرورت ميطرح شده، کندوکاو درنمونه
منظر شفا بخشي هاي است که از دستيابي به پاسخي قابل قبول، مورد توجه است. اين مقاله متمرکز به معماري بيمارستان

 اندبه درمان نگريسته

 . پیشینه تحقیق2

تواند در کاهش استرس و بهبودي بيماران تأثير بسزايي داشته باشد. در قرون دسترسي به فضاي سبز و مناظر طبيعي مي

 د،شدنهاي درماني محسوب ميگذشته، طبيعت سبز، نورخورشيد و هواي تازه از ملزومات مؤثر در شفابخشي در محيط

 71هاي بزرگ شهري در قرن هاي قرون وسطي گرفته تا بيمارستانگاهي واقع در صومعهمعابد درماني يونان و روم، درمان
طبيعت سبز، نورخورشيد و هواي تازه از ملزومات مؤثر در شفابخشي در  .02و  71هاي قرن ، دارالمجانين و آسايشگاه71و 

در اکثر کشورها، ارزش شفابخشي دسترسي به  7112تا  7152هاي بين سال . حدوداًشدندهاي درماني محسوب ميمحيط

سبك »هاي چندين طبقه ساخته شده به هاي درماني پايين آمد و تقريباً ناديده گرفته شد. بيمارستانطبيعت در محيط
خت ترانس و بالکن ناديده هاي تهويه جايگزين تهويه طبيعي شد. ساهاي اداري بود. دستگاه، مشابه ساختمان«الملليبين

بيمار »، تحت تأثير جنبشي به نام مراقبت 7112اما در اوايل دهه  .ها شدها و پارکينگگرفته شد و طبيعت تسليم اتومبيل

ها متوجه واکنش منفي افراد به طراحي هاي درماني در غرب معکوس شد. مديران بيمارستانروند طراحي محيط« محور

ها از به تدريج طراحي بيمارستان ها موجب توجه بيشتر به نيازهاي بيماران شدابت بين بيمارستاناداري حاضر شدند. رق
هاي محلي تغيير يافت و بار ديگر بکارگيري طبيعت در مراکز درماني مورد توجه قرار المللي به طراحي در محيطسبك بين

فضاهاي درماني و پاسخگويي به نيازهاي انساني  گرفت. در کشور ما نيز در راستاي اهداف مهمي چون بهبود کيفيت

 .]7[.توان از فضاي سبز و خاصيت شفابخشي آن به عنوان ابزاري کارآمد استفاده نمودبيماران مي

 

درماني فضاهاي حضور طبيعت سطح  زماني دوره   

معابد درماني يونان و روم، -

ها در صومعه گاهي واقعدرمان  

هاي بزرگ شهريبيمارستان-  

هادارالمجانين و آسايشگاه-  

طبيعت سبز، نورخورشيد و هواي تازه از 

هاي ملزومات مؤثر در شفابخشي در محيط
.شدنددرماني محسوب مي  

02-71-71-71قرون وسطي،قرن  

 

 پیشینه حضور طبیعت در فضاهای درمانی. )منبع: نگارندگان( -1 جدول
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 یشفابخش.3

 همچنين انجامدمي قوا تجديد افزايش و استرس کاهش به و شده تأمين روان سالمت آن طي که است خاصيتي شفابخشي

 آناليز و کندمي کمك سالمت حفظ به و داده ارتقا را آسايش که رفته کار به مناظري براي مکرر طور به که اصطالحي است

 هافرهنگ در طوالني مدت براي سالمت و منظر ميان ارتباط. است آن هدافا از گذاردمي تاثير کننده بازديد روي که آنچه

 را محيط ادراک پنجگانه، حواس کمك به مناظر در مصنوع و طبيعي عناصر حضور. است بوده توجه مورد مختلف جوامع و

 آواي و آب کتحر( طبيعي عناصر از حاصل آواي شنيدن سبزه، آب، مشاهده که عقيده اين. سازدمي ممکن انسان بر

 آن تمرکز با و دهدمي قرار تأثير تحت را حس پنج المسه، و چشايي محرکهاي و گلها و گياهان رايحه استشمام ،)پرندگان

 قرار مطالعه و بررسي مورد رومي( نيز فرهنگهاي و يونان چين، اوليه) آسياي در باشد، مؤثر استرس کاهش بر تواندمي

 اصطالح اين اخيراً که حالي در بوده، طبيعي زيباي مناظر و معنوي خلوت شامل ذشتهگ در شفابخش منظر. است گرفته

 .]0[شودمي استفاده درمانگاه و بيمارستان در و درمان براي فقط و شده گذاشته کنار

 باغ شفا بخش. 4
 برقرار با کاربر که ارتباطي خاطر به بلکه ندارند؛ شناختي-کارکرد زيبايي فقط که هستند هاييباغ شفابخش هايباغ

 او در ايجاد بيماري از تر عالي مرتبه در شده و او رواني و روحي و خصوصاً جسمي هايبيماري شفاي کنند باعثمي

، به عنوان قسمتي از سايت هاي درماني، از دوران قرون *. احداث باغ هاي شفا بخش براي بيماران]3[ کنندمي جلوگيري
هاي ها، مراکز توان بخشي و در سالهايي از بيمارستان، آسايشگاهاين چنين همواره بخش وسطي وجود داشته و باغ هايي

هاي عمومي بوده است. اختالف اساسي بين شفا بخشي و معالجه وجود دارد. در معالجه برخورد دارويي با اخير تفرجگاه

ت، فاکتورهاي مختلف که شامل بيمار پيشنهاد مي شود، در صورتي که در شفا بخشي که فرآيندي چند بعدي اس

شود. فاکتورهاي رواني در ارتباط با نيازهاي روحي، ذهني و احساسي و فاکتورهاي رواني و جسمي است در نظر گرفته مي
هاي شفا بخش سالمت رواني کاربران و در طراحي آن با استفاده از عوامل سالمت ساز، ايجاد اجتماعي است. در باغ

 پنجگانه حواس مدد به انسان . ارتباط]4[ فشار عصبي و افزايش ميزان راحتي افراد مد نظر استمحافظي در جهت کاهش 

 شفابخش مناظر در اما شودگرفته مي بکار وي حواس نيز طبيعت در کند،مي فراهم تجربه فرصتي براي منظر و محيط با

 در و کرده بيدار را از مخاطب هاييحس اي حس شفابخش مناظر کند. محورهايمي انتظام پيدا حواس هدفمند صورت به

بيمار  انسان درمان و مراقبت فرايند که مکاني عنوان به بيمارستان .رساندمي تعادل را به پنجگانه حواس هم کنار در نهايت

 آن، معماري در و است؛ برخوردار خاصي اهميت از گيرد مي انجام آن در  ديده( آسيب او روان يا جسم از بخشي که( 

 در همچنين و ما کشور در درماني مراکز . درحاليکه]5[ است اولويت در او، نيازهاي به پاسخگويي و انسان محوريتِ

 اهداف جهت در مثبتي نقش تنها نه آنها محيط و فضا که شودمي ساخته و طراحي ايي گونه به جهان، نقاط از بسياري

                                                 

 راز موفقيت شفا بخشي  در کشش ذاتي انسان به سوي طبيعت، احساس حيات و آرامش است -0  

هاي چندين طبقه بيمارستان-
سبك »ساخته شده به 

هاي ، مشابه ساختمان«الملليبين

.اداري بود  

قريباً ت طبيعت ارزش شفابخشي دسترسي به 
.ناديده گرفته شد تا  7152هاي حدوداً بين سال 

7112 

ها از سبك طراحي بيمارستان

المللي به طراحي در بين

.هاي محلي تغيير يافتمحيط  

« ربيمار محو»تأثير جنبشي به نام مراقبت 

وجه بکارگيري طبيعت در مراکز درماني مورد ت

.قرار گرفت  

7112اوايل دهه   
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 راهکارهاي از يکي .دارد همراه به زيادي منفي تأثيرات استرس، و نشت افزايش با بلکه کند؛نمي ايفا شفا بخشي و درماني

 طبيعت با بيماران ارتباط ايجاد شد؛ بکارگرفته درماني مراکز محيط کيفيت ارتقاء راستاي در گذشته، يدهه در که مهمي

هاي درماني، از دوران قرون . احداث باغ هاي شفا بخش براي بيماران، به عنوان قسمتي از سايت]4[باشدمي مراکز اين در

هاي وسطي وجود داشته و باغ هايي اين چنين همواره بخش هايي از بيمارستان، آسايشگاه ها، مراکز توان بخشي و در سال

اخير تفرجگاه هاي عمومي بوده است. اختالف اساسي بين شفا بخشي و معالجه وجود دارد. در معالجه برخورد دارويي با 

شود، در صورتي که در شفا بخشي که فرآيندي چند بعدي است، فاکتورهاي مختلف که شامل بيمار پيشنهاد مي
شود. فاکتورهاي رواني در ارتباط با نيازهاي روحي، ذهني و احساسي و فاکتورهاي رواني و جسمي است در نظر گرفته مي

ستفاده از عوامل سالمت ساز، ايجاد اجتماعي است. در باغ هاي شفا بخش سالمت رواني کاربران و در طراحي آن با ا

 پنجگانه حواس مدد به انسان .  ارتباط]6[محافظي در جهت کاهش فشار عصبي و افزايش ميزان راحتي افراد مد نظر است

 شفابخش مناظر در اما شودگرفته مي بکار وي حواس نيز طبيعت در کند،مي فراهم تجربه فرصتي براي منظر و محيط با

 در و کرده بيدار را از مخاطب هاييحس يا حس شفابخش مناظر کند. محورهايمي انتظام پيدا حواس دهدفمن صورت به

 .رساندمي تعادل را به پنجگانه حواس هم کنار در نهايت

 : تعاریف باغ شفا از منظر صاحب نظران. )منبع : نگارندگان(2 جدول

 

-کنند باعث ايجاد خاصيت شفا بخشي ميباغهاي شفا بخش بوسيله ارتباطي که از طريق حواس مختلف با انسان برقرار مي

-تر، ادارهشوند. هر چند در ابتدا ايده باغهاي شفابخش براي مراکز درماني و بيمارستانها مطرح شد ولي در مکانهاي عمومي

 صاحب نظر تعاريف باغ شفا بخش 

  ي وبسترنامهلغت  . ر آن همه چيز رو به سالمتي و بهبودي استفراينديست که د شفايابي

 رها شدن از برخي شرايط ناگوار)مثل بيماريهاي جسمي و روحي( 

 سالم و با طراوت شدن. 

 لغت نامه آکسفورد 

 سازمان بهداشت سالمتي يك حالت آسايش و رفاه فيزيکي، روحي و اجتماعي است نه صرفا نبود بيماري و ناخوشي

 جهاني

 آلريخ .اين امکان وجود دارد که از هر باغي به عنوان باغ شفابخش ياد کرد 

ها به بخشي افراد و کمك به هر چه بهتر شدن حس انسانباغي است که طراحي آن در جهت توان
 محيط اطراف باشد.

 اکرلينگ

کوپرمارکوس  شود. شفا، عاملي براي کاهش فشار عصبي و افزايش ميزان راحتي افراد قلمداد مي
 وبارنس

 ويليام جيم  انجامد.سالمت روان تأمين شده و به کاهش استرس و افزايش تجديد قوا مي

ي تعاريف مختلف از محيطِ شفابخش، انواع گوناگونِ آن شامل محيط مصنوع، نمادين، پس از ارائه

 اجتماعي و طبيعي بررسي شده است .

 رقارپو  

 نيکبخت .ي ارتباط منظر با حواس انسان است وماً تأکيد بر جنبهعم که در آن باغي است 

و  . ارضاي نيازهاي فردي0طبيعت و يا مشاهده منظر طبيعي  . تماس با7نمايد؛ سه اصل را معرفي مي

 . شرايط آسايش محيطي.3جمعي 

 امين زاده 

 

 يليعلومي و ميکائ کنند.هاي شفابخش اشاره ميبه هفت مؤلفه در طراحي باغ
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ي نيز قابل احداث هستند. نکته درخور توجه آنکه ضرورتي ندارد باغ شفا بخش جات و در بهترين حالت در اماکن شخص

در ايالت کاليفرنياي آمريکا مساحت در نظر گرفته شده براي آن  Green Braeخيلي بزرگ باشد. چنانکه در بيمارستان 
شده است واقعي آن نزديك  متر مربع است اما با طراحي مناسب، به ميزان زيادي به معناي واقعي آن نزديك 1×5/5فقط 

 دسته تقسيم کرد: 3توان از لحاظ محل احداث به . باغهاي شفا بخش را مي]6[شده است

 بيمارستاني -7

 عمومي -0

 خصوصي -3

همانگونه که ذکر شده ايدههاي اوليه باغهاي شفابخش براي بيمارستانها ابداع شد. در طي مطالعات مختلف مشاهد شد، 

ي قرار گرفته بودند، وقتي در اتاقهايي قرار گرفتند که پنجره آنها رو به باغ بود زودتر بهبود بيماراني که تحت عمل جراح
کمتر %04اي در يکي از زندانهاي آمريکا ديده شد که زندانياني که پنجره سلول آنها رو به باغ بود،پيدا کردند. در مطالعه

گيرد، بايد بيشتر اصول جاييکه طيف مختلفي از افراد را در بر ميدچار بيماري شدند. در طراحي باغ براي بيمارستانها، از آن

کلي طراحي باغهاي شفابخش در مورد آنها در نظر گرفته شود. کارکرد اصلي باغهاي شفابخش در بيمارستانها اين است که 

هدف اصلي اين شود، در بهبود بيماران تسريع ايجاد کند ولي وقتي يك چنين باغي براي محيطهاي عمومي طراحي مي
است که از فشار رواني زندگي روزمره کاسته شود و اصوال فرد پناهگاهي براي تخليه فشارهي ناشي از زندگي ماشيني 

ها در بخش بعدي به تفصيل صحبت خواهيم کرد. اما بهترين نوع طراحي باغهاي داشته باشد. در مورد عناصر اين طراحي

انجام داد. زيرا يك تفاوت اصلي باغهاي شفابخش با غير آن در اين است که کاربر  توان براي اماکن خصوصيشفابخش را مي
دهد و بخشد، چه چيزي به او آرامش ميکند، چه چيزي به او انرژي ميدر آن نقش مستقيم دارد. يعني اوست که اعالم مي

 .]1[دچه توقعي از باغش دارد. در اين حالت تاثير گذاري بيشترين ميزان خواهد بو

 .ویژگی های باغ شفابخش5

 نيروي هاآن به باغ حتي و بکنند بيشتر راحتي کمتر، استرس امنيت، احساس آن در افراد که است اين شفابخش باغ هدف

 شفابخش باغ يك مختص که است داخلي يا و خارجي فضايي شفابخش باغ که معتقدند بارنز و مارکوس اما بخشد، تازه

 :يابد مي اهميت بخش شفا باغ در موضوع سه.است فادهندهش که باغي است، شده طراحي
  ديگران از بودن محفوظ و امن محيط -3 زا، تنش محيط از گريز -0 حيات) جريان زندگي در طبيعت(  ، چرخه-7

 تريعموم و فراگير هاي برجنبه درماني مراکز در .دهندمي پاسخ آن به هاانسان همه که هستند فراگير عناصر مورد سه اين

-فراغتي فضاهاي و ها باغ ساير طراحي در که مالحظاتي همان شفابخش، هاي باغ طراحي در(نيکبخت)  شودمي تاکيد باغ
 در هاي شفابخش باغ طراحي در نکات، همين اينکه . عليرغم]6[  شودمي گرفته نظر در گيرند، مي مدنظر قرار تفرجي،

تر به  چنانچه بخواهيم به طور مشخص  .گيرندمي قرار فابخشش محيط يك دادن شکل جديدي براي مفاهيم قالب

کنيم برخي الزم است در بدو امر مورد توجه قرار هاي طبيعت شفابخش بپردازيم برخي نکات را دو سطح معرفي ميويژگي

بيان  شوند  اما ديگر مالحظات به صورت جزئيتر، در قالب محورها و احکام طراحيگيرند و در سطح کلي مطرح مي
 شوند. مي

 گیاهان    از صحیح استفاده و شناخت جهت در عمومی دانش : افزایش3جدول

استفاده  هاي محدوديت تمامي جوابگوي که دارد نياز باغ يك که چرا باشد مي ضروري بسيار کاربري

 .باشد آن کنندگان

 هم و سالمت فيزيکي و امنيت نظر از هم باغ، از داري نگه قابليت گرفتن نظر در باغ يك طراحي در داري نگه قابليت
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 بيمارستان ها، مانند شرايطي در خصوصا. است اهميت حائز بسيار درماني امکانات و ها مزيت نظر از
 باغي که چرا. است پراهميت بسيار باشد، برخوردار آسان داري نگه قابليت از بايد فضا که مسئله اين

 دادن دست از موجب تواندمي آيد، نمي عمل به خاصي يدار نگه آن از و شده رها خود به حال که

 .بشود وجودشان در آنان به توجهي کم احساس ايجاد و بيماران نفس در به اعتماد

 .باشد داشته دنبال به مخربي اثرات است ممکن باشد محيطي کيفيت فاقد باغ يك چنانچه محيطي کيفيت

 صرفه به مقرون
 بودن

 در و يابدمي اجرا افزايش حين در شفابخش باغ يك اجراي براي گذارييهسرما يهزينه اوقات اغلب
 .دارد اهميت بسيار هاهزينه بيني پيش ها باغ اينگونه طراحي در نتيجه

 بخشي برتوان تاثيرات ايجاد براي خوشايند و مطلوب محيطي آوردن فراهم شفابخش باغ معناي بصري لذت
هنري از موارد مؤثر در اين  هاي جنبه با همراه دارويي ن کاشت گياها. است کنندگان استفاده

 .زمينه است 

 

 هايويژگي خلق

 واضح و مثبت

 به را نگراني و تشويش آن از بخشي تمايل دارند شوند؛ مي استرس دچار ها انسان هنگاميکه اغلب

 آن شود؛مي همواج محرک خارجي تعدادي با فرد وقتي. کنند فرافکني برشان و افراد دور يا اشياء

 در...  گيرندمي قرار توجهش مرکز در دارد بيشتري اش هماهنگيعاطفي وضعيت با که بخشي
 کسي براي باشد؛ برانگيز چالش و جالب عادي يك انسان نظر به است ممکن مفهومي هنر حاليکه

 حيطم در اساس اين بر...  برسد به نظر تهديدآميز يا ترسناک است ممکن است استرس که دچار

 براي واضحي و پيام مثبت باغ عناصر است الزم است؛ استرس عالئم هدف کاهش که درماني
کاشت  و باغباني حتي کمك به کنندگان دراستفاده مثبت هاي انگيزه . ايجاد« باشند داشته بيماران

 اين از يك هر مصرف ميزان و طريقه آموزش و گياهان، از جمله گياهان دارويي آن برداشت يا

 کند.اهان، کمك بسياري به بيمار ميگي

 مناظر انفرادي يا و جمعي فضاهاي. ميدهد تجربيات مختلف فرصت مخاطب به فضاها گوناگوني فضاها تنوع
 و شنيدن ديدن، براي متنوعي هايمنظره .تعدد فضاها، بخشدمي شدت را انتخاب شفابخش،حق

 داده افزايش را احساسات مثبت از نوعي که کندمي ايجاد  طبيعي عناصر کليه کردنلمس و بوييدن

اين است که بيمار در شرايط  انتخاب براي هايي منظور از فرصت .انجامدمي استرس کاهش به و
 بهره براي شدن ملحق دنبال به گاهي يا و بودن شخصي خلوت و انزوا دنبال مختلف روحي گاهي به

 بردن از حمايت هاي جمعي است.

 انتخاب فرصت ايجاد

 خلوت کردن

 امور بر ديگر کنترلي کنندمي احساس بيمارستان به ورود با بيماران»امور بر کنترل تجربه و گزيدن

 ايمني سيستم در شودمي ايجاد بيمار در امور دادن کنترل دست از نتيجه در که استرسي. ندارند

 دارد. منفي تأثير بيمار فيزيکي و تعادل بدن

 براي محيطي ايجاد

 شدن جمع هم دور

 اجتماعي تعامل و

 از گيرند؛گوشه که کساني به نسبت دارند؛ اجتماعي بااليي روابط که افرادي دهد مي نشان تحقيقات

 را بيماري از رهايي و بهبودي قوي، اجتماعي روابط زيرا. برخوردارند بيشتري آرامش سالمتي و

 .کند مي تسهيل
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 براي فضايي ايجاد
 فيزيکي تحرک

 بايد ايگونه به باغ طراحي ... دارد دنبال به زيادي و جسمي فوايد تمرين و ، ورزشهروي  پياد »

 « کند فراهم بلند و روي کوتاه پياده مسيرهاي که باشد

 هايکاشت گونه

 گياهي سبز

 کيفيت بر افکار منفي با متغير اين ميان ارتباط که است متعادل کننده متغير فضاي سبزنوعي

 افزايدمي روان بهداشت

 و گلها توزيع 
رنگين در  گياهان

 سراسر باغ

زمينه  پس در  که درختچه و برگ و شاخ شامل است؛ تحريك احساس اثر مبناي بر که گياه انتخاب
 هايچمن کند،مي تحريك را حس بويايي که معطر و رنگي هايبوته شودمي ديده رنگي صورت به

 ويا فراخ سايه با همراه بالغ هايدرخت و محرک مثبت تأثير وسيع جهت و سطوح نرم، صاف،

 تمرکز راستاي در و انگيزدمي بر را حواس نوعي به .خود کنندمي مشخص را هامحدوده که درختاني

 .کندمي فراهم را اضطراب از گريز و خودآگاهي زمينه آرامش، آن،

 

 گیری از طبیعتنمونه مرکز درمانی با بهره 5بررسی . 6

ها سعي شده دهد . دراين پروژههاي آينده را نشان ميه هاي معرفي شده تمايل معماري جديد به سمت بيمارستانپروژ     

کنندگان قابل تحملتر و دلپذير کنند.  براي رسيدن به اين هاي انساني را درنظر گرفته و محيط را براي استفادهتا جنبه
هاي بهداشتي درماني است را با زيبايي شناسي ترکيب شده است. بهره مقصود، عملکردگرايي که مسئله اصلي در تمام فضا

 گيري از طبيعت به يك جنبه اساسي در فضاهاي بهداشتي شده است تا بدين وسيله  محيطي متناسب با نياز خلق شود.

 *Jurong خصوصی بیمارستان وNg Teng Fong  عمومی بیمارستان

 و اتوبوس، MRT ايستگاه قبيل از عمومي نقل و حمل خدمات به آسان دسترسي بر درماني عالوه و بهداشتي اين مرکز

 تختي 122بيمارستان عمومي  .باشدمي اطراف نيز سرگرمي و خوري ناهار ها، امکاناتفروشي خرده داراي ارتباط مناسبي با

Ng Teng Fong تختي انجمن  422و بيمارستانJurong صورت به در آن دو ساختمان بيمارستان در سنگاپور است که اولين 

 ريزي برنامه فرايند. است شده و ساخته راحتي طراحي و بيشتر وريبهره ، بيمار بهتر از مراقبت براي و مکمل يکپارچه

در اين  يکپارچه به صورت همزمان و توانبخشي و درمان بيمار، از که مراحل مراقبت تمرکز براين است بيمارستان

 اين. دهندخدمات را به صورت يکپارچه ارائه مي محور بيمار خدمات از اطمينان براي آنها .دبيمارستان ها صورت گير
 بيمارستان طراحي رويکرد در

 بهتر مراقبت ارائه تواند درمي

 پيوند همچنين و پزشکي هاي
با  .مؤثر واقع شود جامعه به

قرارگرفتن اين دو بيمارستان 

در کنار هم اين امکان وجود 

 نياز ديگر که مارانيبي دارد که

                                                 

 به آن دو ساختماندر  بيمارستان در سنگاپور است که اولين Jurongتختي انجمن  422و بيمارستان  Ng Teng Fongتختي 122بيمارستان عمومي  -* 
که  تمرکز براين است بيمارستان ريزي برنامه فرايند. است شده و ساخته راحتي طراحي و بيشتر وري بهره ، بيمار بهتر از مراقبت براي و مکمل يکپارچه صورت

خدمات را به  محور بيمار خدمات از اطمينان براي نهاآ .در اين بيمارستان ها صورت گيرد يکپارچه به صورت همزمان و توانبخشي و درمان بيمار، از مراحل مراقبت

با  .مؤثر واقع شود جامعه به پيوند همچنين و پزشکي هاي بهتر مراقبت ارائه مي تواند در بيمارستان طراحي رويکرد در اين. صورت يکپارچه ارائه مي دهند

بهبود يافته و مورد  بهتر محيط يك در بتوانند حاد ندارند هاي مراقبت به نياز ديگر که نيبيمارا قرارگرفتن اين دو بيمارستان در کنار هم اين امکان وجود دارد که

 ]1[پذيرايي قرار گيرند
 

 ]Juron 7 .[ خصوصی بیمارستان وNg Teng Fong  عمومیپالن بیمارستان-1شکل 
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 امکان بيمارستان دو . اين]1[بهبود يافته و مورد پذيرايي قرار گيرند بهتر محيط يك در بتوانند حاد ندارند هاي مراقبت به

 بال در مطبوع به استفاده تهويه توجه با برنامه تمايز. است خصوصي بخش و دولتي ايبخش يارانه بين برنامه تقسيم
کنترل  سطح کاهش منظور به تر سنتي فشرده فرم يك از گيري بهره با دما. است آشکار يارانه اي بخش در نه و خصوصي

 تهويه و بيمار توزيع پزشکي، هاي ايستگاه از وري بهره بهبود گاها متضاد هم نتيجه طبقات با پالن نامشابه و. مي شود

مي شود،  تهويه طبيعي صورت برج که کامال به  يك هتوسع منظور به جسورانه اي را در طرح ابتکار معماران. است طبيعي

 .گرمسيري را بهبود بخشند هواي و آب در کارکنان و بيمار و آسايش انرژي را کنترل کرده هاي انجام داده تا بتوانند هزينه
 يك عنوان به برج هاي بال بادهاي غالب، کاهش بهره خورشيدي وگرفتن منظور به گيري مناسب ساختمان براي جهت

 خنك اثر و برابر کرده را دو طبيعي به گونه اي است که ميزان تهويه چگونگي قرارگيري طبقات. کنند مي عمل قيف

به گونه اي  تخت موقعيت هر. مي رساند حداکثر صرف مي کنند به را خود وقت بيشتر کاربران که مناطقي در کنندگي را
 ايجاد کرده و متقابل تهويه اي اثر بال ها يك به هسته از هوا توزيع. قرار گيرد پنجره يك مجاورت در بيماران که سر است

 هر در شده داده قرار گياهي پوشش .تخت پخش مي شود هر در ها پنجره طريق از سپس و توزيع پرستاري ايستگاه از هوا

کمك مي  تابستان هاي ماه در ويژه به حرارت، کاهش به که حالي در مناسب تري را ايجاد کرده، درماني کنسول، محيط

 .] 1[ نمايد
 

 

 
 

 

 

 
 

  جدید سیجو کینوشیتا بیمارستان
. درحالي که لزومي براي اين امر وجود ندارد سرد در نظر گرفته مي شود، به صورت کلي معماري فضاهاي درماني نسبتا

با چشم انداز طبيعي هم يك ساختمان مدرن که در صلح و آرامش  خود، هاي با طرح همکاران سعي کردند و کوما کنگو

 کينوشيتا سيجو نمايند. بيمارستان جديد توکيو غربي جنوب پزشکي زيستي ايجاد کرده است، را جايگزين مرکز قديمي
اطراف به صورت کامل احاطه  سبز فضاي به گونه اي است که  ساختمان طراحي و روز خواهد داشت، به زايمان بخش يك

 مي کمك فضا يك به زندگي و گرما به آوردن قطعا درماني اماکن در سبز فضاهاي وجود خواهد شد. برخالف ديدگاه غالب،

که  به همراه پنجره هايي از کف تا سقف مجموعه، مرکز در منظر وجود باغ جديد اماکن بيمارستاني براي کوما طرح . کند

اين الوارها عالوه بر . است شده ر چوب پوشيدهسبز قرار گرفته اند، مي باشد نماي بيروني بيمارستان با الوا فضاي اطراف در
 .نمايد مي کمك آن اطراف اندازهاي بسياري در چشم به ساخت ساختمان، داخل دماي روي نما و کنترل سايه ايجاد

 طبيعي نور در بسياري از فضاهاي داخلي مانند اتاق هاي بيمار تاجايي که امکان استفاده از آن وجود دارد بر طرح معماران

 .]72[ کنندمي کيهت

 پزشکی داچ در مسکو مرکز

 بيشه اي از توسط توجهي قرار گرفته و قابل مهم به لحاظ تاريخي ويالي هاي يكدر زمين مسکو در جديد پزشکي مرکز
 نسبت محترمانه برخورد سو يك از طراحي بيمارستان اين بود که هلندي در معمار حل راه .شده است احاطه بلوط درختان

است، را  پذير امکان در سايت تا جايي که موجود بلوط درختان ديگر حفظ سوي از و تاريخي داشته عمارت ماريمع به

 ]Juron  ]9 خصوصی بیمارستان وNg Teng Fong  عمومیعکس داخلی بیمارستان -2شکل 
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در  ويالي تاريخي را به عنوان يك عنصر نمادين که ساده نماي با يوشکل فرم يك ايجاد با اين امر. مورد توجه قرار داده بود

اطراف فراهم مي  انداز چشم فراوان به ديدهاي نور روز و امکان نفوذ باريك  ساختمان عرض شانزده متري. آغوش بگيرد
 پارکينگ هاي فقط. است شده حفظ ها در زيرزمين بخش زيادي از پارکينگ دادن قرار با بلوط درختان از بسياري. کند

 .است شده روي سطح زمين واقع ها آمبوالنس و ها تاکسي براي ضروري

 

 
 ]11[در مسکو،پزشکی داچ  :مرکز -3شکل 

 گرفته الهام خوني هاي رگ يا از رگبرگ ها که موجي شکل تشکيل شده است عمودي هايباله از جديد درماني مرکز نماي

 اصلي ورودي نماي اين، مقابل در ساختمان صورت گرفته است. عملکرد به اي ماهرانه است که با اين کانسپت ارجاع شده

اين مرکز  .است پوشيده شده نوري طبيعي سنگ فلزي روکش يك آن توسط براي ايجاد دعوت کنندگي و تشخص در

 .تخت خواب است 32 و عمل اتاق 4 با مترمربع 700222 ناخالص حدود داراي مساحت

 بیمارستان آگاتاریه در مونیخ آلمان

ريا، قرار گرفته است. بيمارستان جديد در محوطه اي با جلوه هاي طبيعي منحصر به فرد در دامنه هاي آلپ در منطقه باوا
بيمارستان قديمي که يا از رده خارج شده اند و يا به لحاظ اقتصادي  4اين پروژه براي پاسخگويي به خدماتي که توسط 

تخت  712تخت براي بيماران جسمي و  422ديگر مقرون به صرفه نيستند طراحي شده است. حجم وسيع ساختمان با 

کاله فرنگي شامل اتاق هاي  4عنصر اصلي تقسيم بندي شده است: بخش درماني،  اضافه براي بيماران رواني در چند
طرح توسعه بيمارستان به  بيماران بستري و بخش رواني که فرم آن شبيه کاله فرنگي هاي بستري اما اندکي متفاوت است.

ارتباطي اصلي رهنمون  شکل يك شهر کوچك در نظر گرفته شده است. دسترسي به بيمارستان از شمال، به سمت منطقه

مي شود که يك هال به ارتفاع دو طبقه است و مانند يك ستون فقرات در طول مجموعه کشيده شده است. اين فضاي 

دلباز نه تنها به انسان احساس تنگي و سردرگمي نمي دهد، بلکه فضاي مناسبي براي فعاليت هاي روزانه خلق کرده و 
ني که توسط رمپ به وجود آمده اند، مرتبط مي سازد. از اين فضا دسترسي به طبقات مختلف را به واسطه سطوح ميا

قسمت هاي تشخيص و درمان ميسر شده و از طريق سازه هاي ارتباطي معلق به بخش هاي بستري و بخش رواني متصل 

اهاي مي گردد. اين فضاي خطي هم چنين خدمات عمومي را براي بخش هاي تخصصي تامين مي کند. تضاد بين فض
تحقيقاتي و درماني و فضاي هتل مانند بخش هاي اقامتي بيماران به واسطه انتخاب مصالح، به شدت مورد تاکيد قرار گرفته 

است. نماهاي بخش اصلي از آلومينيم است در حالي که کاله فرنگي هاي بخش بستري و بخش رواني از چوب ساخته شده 

 اند.

پايه دو ايده اصلي شکل گرفته است: دستيابي به مسير حداقل بين بخش بستري و به دليل بزرگي پروژه توزيع فضاها بر
بخش درماني و مراقبتي، و اطمينان از اينکه تمام فضاهاي ارتباطي از نور روز بهره کافي مي برند تا فضايي مناسب براي راه 

افظتي و اليه سازه اي اصلي ، در اثر رفتن، استراحت، آرامش و بهبودي حاصل کنند. دواليه نما، يك اليه شيشه اي مح

تعامل دو مفهوم ساختار و گسترش دورتادور ساختمان پيچيده اند. اليه محافظتي در کم ضخامت ترين نقاط، طبق سنت 
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محلي توسط چوب تامين شده است. تقابل فضاي درون و بيرون هم چنين در اتاق هاي بستري قابل مشاهده است. در اين 

خلي و محوطه سازي بيرون باهم در مي آميزند تا احساسي دلپذير بوجود آورده، بهبودي جسمي و روحي اتاق ها فضاي دا
را ارتقا بخشند. هسته اوليه و گسترش پروژه به عنوان يك کل به شکلي طراحي شده است تا علي رغم بزرگي در هماهنگي 

فضاي بيرون باز و پرنور هستند و تهويه طبيعي را  کامل با محيط اطراف باشد. درون مجموعه فضاهاي ارتباطي کامال به

 براي بيماران تامين مي کنند.

 مرکز بهداشت استورمونت در الندن سویل انگستان

پروژه انجام شده توسط گرينهيل جنر، بازسازي يك کلينيك قديمي مربوط به دهه شصت در بخش جنوب غربي لندن بوده 

و مهارت در کنار هم براي خلق فضاهاي دلپذير و عملکردي است. ترکيب خالقيت و يك مثال واضح از بکارگيري خالقيت 
و مهارت بايد در طراحي خصوصا در فضاهايي مانند بيمارستان ها که جنبه هاي انساني آنها در تضاد با نيازهاي فني امروز 

لينيك قديمي به يك بيمارستان و يك هستند، به کار گرفته شود. پروژه در دو مرحله انجام شده که شامل تغيير کاربري ک

درمانگاه عمومي جديد بوده است. ساختمان براي در برگرفتن فضاهاي اداري توسعه پيدا کرده و يك بهياري در نزديکي بنا 
در جاده استورمونت ساخته شده است. در بازسازي اين ساختمان قديمي و متروکه، سازه چوبي بنا با تخته هاي چنداليه 

 وشيده شده و پنجره هاي جديد براي نورگيري بهتر نصب شده اند.زيبايي پ

 

 ]12[سایت پالن مرکزبهداشت است استورمونت  -3شکل 

درمانگاه جديد و اتاق هاي درمان دور يك محوطه سازي جديد شکل گرفتند که يك حياط داخلي با کف شني و بامبو 
ي سبز، احساس دلپذير سکوت و آرامش را براي مراجعين ايجاد کرده است و اقامت او سياه و سنگ هاي عظيم است. فضا

در کلينيك را گرمتر و دلپذيرتر مي سازد. سازه بتني بلوک اصلي، ورودي کلينيك را به زيبايي قاب مي کند، در حالي که 

شده است. فضاي انتهايي شامل يك باغ بلوک اضافه شده به ساختمان با همان صفحات به کار رفته در حجم ديگر پوشانده 

مخفي است که مانند مرزي بين کلينيك قديمي و قست جديد ساختمان عمل مي کند. جهت گيري هردو بخش ساختمان 
 شکل به هم متصل شده اند.Lبه سمت باغ است و اين دو قسمت توسط يك راهرو سرپوشيده 
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 ]12[دی مرکزبهداشت است استورمونت پالن طبقه پیشنها -4شکل 
 

طراح با بيماران، ساکنين محلي و کادر پزشکي براي درک بهتر نيازهاي اوليه آنان مشورت کرده است. وي با در نظر گرفتن 
اين نيازها معماري را خلق کرده است که يك مرکز درماني دلپذير با خدمات کارآمد را در خود جاي داده و براي جامعه 

دعوت کننده است. حياطهاي داخلي به عنوان نقطه عطفي براي فضاهاي اصلي در نظر گرفته شده اند. اين حياط ها محلي 

 نورگيري طبيعي را براي فضاهاي مرکزي ميسر کرده و به بنا يك شخصيت ساده و آرامش بخش مي دهند.

 بررسی نتایج در نمونه ها. 7

هاي قبلي نشان داد که مناظرطبيعي باعث سالمت جسم و روح ر بخش( د3( و )0مطالعات صورت گرفته طبق جداول )
بيني کرد که مفاهيم استخراج شده از اين شفابخشي در معماري گذشته عينيت داشته توان پيشگردد. از اين رو ميمي

هاي خارج ارستانگيري از باغ شفا و مناظر طبيعي در معماري بيماست. به همين دليل در اين بخش ميزان و چگونگي بهره

هاي قبلي به خصوص ها، نتايج مطالعات صورت گرفته در بخششود. چارچوب تحليل نمونهاز کشور به تحليل گذاشته مي

 .شفا استادبيات نظري و مطالعات صورت گرفته در حوزه معماري باغ

 های طراحی آنها.های موردی و ایدهبررسی نمونه -4جدول 

 ايده هاي طراحي مورد بررسيعوامل  نمونه هاي موردي

  عمومي بيمارستان

Ng Teng Fongو 
 خصوصي بيمارستان

Jurong 

چگونگي جذب 

 مخاطب

به  توانبخشي و درمان بيمار، از انجام مراحل مراقبت

در دو بيمارستان کنار هم  يکپارچه صورت همزمان و
محورو امکان بهبود بيماران  بيمار جهت ارائه خدمات

 مراقبتي در محيطي مناسبتر  با وضعيت غيرحاد

ويژگي هاي تهويه 

 و کنترل دما

 تر سنتي فشرده فرم يك از گيري بهره با کنترل دما-

 . سطح کاهش منظور به

 هم متضاد گاها و نامشابه پالن با طراحي طبقات-

 توزيع پزشکي، هاي ايستگاه از وري بهره بهبود نتيجه
 کامال هويهت با برج يك طبيعي توسعه تهويه و بيمار

 آسايش بهبود و انرژي هاي کنترل هزينه طبيعي

  گرمسيري. هواي و آب در کارکنان و بيمار
 گيري مناسب ساختمان و عمل کردن بال جهت-
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کاهش بهره  منظور قيف به يك عنوان به برج هاي
بادهاي غالب چگونگي قرارگيري  خورشيدي وگرفتن

طبيعي  برابر کردن ميزان تهويه در جهت دو طبقات

بخش  کنندگي در خنك رساندن اثر حداکثر به و

از طريق  متقابل تهويه اي اثر هاي پراستفاده ايجاد
بال ها ايجاد کنسول هاي  به هسته از هوا توزيع

متعدد با پوشش گياهي در طبقات مختلف جهت 

 کنترل حرارت.  

 جديد بيمارستان 

 کينوشيتا سيجو
(SeijoKinoshita) 

اختمان مدرن که در صلح و آرامش و هم طراحي س حجم کلي

 با ساختمان زيستي با چشم انداز طبيعي، احاطه
 اطراف به صورت کامل سبز فضاي

به همراه پنجره  مجموعه، مرکز در منظر وجود باغ پوشش گياهي

سبز قرار  فضاي اطراف که در هايي از کف تا سقف
 گرفته اند

نور، ديد،  کنترل 
 دما

 رهاي چوب برروي نما جهت ايجاداستفاده از الوا
 ساختمان، ساخت داخل دماي روي نما، کنترل سايه

تاکيد بر نور   آن اطراف اندازهاي بسياري در چشم

 طبيعي در بخش هاي بستري بيمارستان

 پزشکي مرکز

 در( Datch)داچ

 مسکو

ارتباط با محيط 

 اطراف

 در سايت تا جايي که موجود بلوط درختان حفظ

 است. پذير امکان

تاريخي با  عمارت معماري به نسبت محترمانه برخورد

 ساده نماي با يوشکل فرم استفاده از يك

ساختمان با کانسپت  عملکرد به اي ماهرانه ارجاع حجم

موجي شکل در نما با  عمودي هاي باله استفاده از
 خوني هاي رگ يا از رگبرگ ها الهام

نور روز به  ذامکان نفو عرض باريك بنا جهت نور، ديد

 اطراف انداز چشم فراوان به ديدهاي ساختمان و

 در آگاتاريه بيمارستان

 آلمان مونيخ

قرارگيري در محوطه اي با جلوه هاي طبيعي منحصر  مکان پروژه

 به فرد در دامنه هاي آلپ

ويژگي هاي 

 عملکردي

دستيابي به مسير حداقل بين بخش بستري و بخش 

 درماني و مراقبتي
آميختن فضاي داخلي و محوطه سازي بيرون  در هم 

 در اتاق هاي بستري

ويژگي هاي تهويه، 

 نور

اطمينان از بهره گيري تمام فضاهاي ارتباطي از نور 

روز کافي ايجاد تهويه طبيعي براي بيماران از طريق 
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 پرنور بودن و باز بودن فضاهاي ارتباطي

 مرکزبهداشت

 الندن در استورمونت
 انگستان سويل

 حجم کلي پوشش

 گياهي

شکل گيري اتاق هاي درمان حول يك حياط داخلي 

با کف شني و بامبو سياه و سنگ هاي عظيم و فضاي 
سبز، جهت گيري بخش هاي مختلف ساختمان به 

 سمت باغ هاي طراحي شده

چگونگي جذب 
 مخاطب

مشورت طراح با بيماران، ساکنين محلي و کادر 
 اوليه آنانپزشکي براي درک بهتر نيازهاي 

تامين نورگيري طبيعي براي فضاهاي مرکزي از  نور
 طريق حياط ها

 

 گیرینتیجه -8

 به توجه با نظر مورد است. معاني بررسي قرارگرفته مورد معماري بيمارستان طراحي در طبيعت انعکاس حاضر، مقاله در

 علم کنار در انسان، در درمان دروني منابع هدايت با ندتوامي طبيعت با ارتباط لذا .اندشده اقتباس از اصول شفابخشي بستر

 بداليلي تواندمي تأثير اين که دهديم نشان مطالعه اين هاي افته. ينمايد ايفا مثبتي نقش( درمان بيروني منابع)پزشکي

 تحريك بر طراحي در اگر لذا. باشد انسان حواس و قوا تحريك همچنين و وجودي، ساحات و مبدأ در اشتراک همچون

با بررسي جداول  همچنين .بود خواهد تراثربخش انسان سالمت بر طبيعت تأثير گردد؛ تأکيد انسان يپنجگانه حواس
 در شفابخش باغ بکارگيري جهت مناسب بسيار الگويي متخصصان، نظر( 0هاي موردي و جدول )نمونه مبناي بر ،( 4(و)3)

هنگي ميان سرشت و ذات فضاي معماري با سرشت طبيعت  ودر معناي تحقق چنين امري، هما .باشدمي هابيمارستان

تواند به هاي ارائه شده ميديگر، هماهنگي ميان طبيعت اين دو مقوله  را بايکديگر به همراه خواهد آورد. توجه به رويکرد
 منظر طبيعي باشد.هاي هماهنگ با طبيعت و به دور از توجه به فضاي بدون عنوان راهکاري براي طراحي بيمارستان

 عمراج -9

بکارگيري طبيعت در بيمارستان و فضاهاي درماني و تاثير ان بر ميزان رضايت و  "(،7313).ضيابخش، ن .خداي،ا .7
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 ".ظر شفابخش در الگوي منظر باغ ايرانيچگونگي بازتاب شاخصه هاي منا"(، 7317.)سلطانزاده ،ح. نيلي ،ر ،ع.نيلي .0

 .باغ نظر
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