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        چكيده چكيده چكيده چكيده 

رجوع به طبيعت و الگوهاي زيستي از مهم ترين منابع الهام بخش انسان در زندگي مي باشند. در سايه اين الهام گيري از 

.در هنر معماري راه حلي كه از آن مي تـوان بـه عنـوان    طبيعت است كه مي توان آرامش رواني را براي انسان فراهم آورد

يكي از راه هاي درست بهره گيري از طبيعت استفاده كرد معماري آركي تايپي است. در اين نـوع معمـاري هـدف انسـان     

است چرا كه فضاي آركي تايپي، فضاي حضور انسان است. احياي رابطه اي هماهنگ با محيط زيست و اثر آن در سالمت 

روش تحقيق در اين پژوهش به شـيوه ي تحليلـي اسـت و داده هـا بصـورت       ن انساني از اهداف مقاله حاضر مي باشد.روا

  كتابخانه اي و در فضاي واقعي و مجازي گردآوري شده و نتايج به صورت روندي استداللي و توصيفي بيان گشته است.
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 و اسـت  شـده  شـهرها  حومـه  بـه  طبيعـت  شدن كشيده موجب است، بوده همراه بسترخود تخريب با كه شهرها گسترش

 محكوم را حيواني يا گياه و شده اكوسيستم خوردن برهم باعث محيط اطراف، از كافي شناخت عدم علت به انسان همواره

 هنجارهـايي  افـزايش  موجب جوامع توسعه و پيشرفته آوري ديگر فن جهتي از. كند مي نسل انقراض تيح يا و نابودي به

 ايـن  بـه  تـوجهي  بي صورت در كه دارد، پي در بر افراد انكاري قابل غير رواني و فيژيولوژيكي ابعاد كه شود مي جوامع در

 طراحي اين كه دهد مي روي نيز طراحي معماري اصول در پيشرفت، اين با. افتاد خواهد خطر به فرد رواني سالمت مقوله

 محيطـي  روانشناسـي  هاي لحاظ ديدگاه با توان مي بنابراين. باشد مي گذار تأثير نيز فضا مخاطبان بر آن تأثير ي نحوه بر

    .يافت دست مطلوب هاي ويژگي با محيطي خلق به نظر، مورد فضايي عناصر كيفيت بررسي با و

 اطراف طبيعي محيط در را چيز هر كمال و طبيعت است فرمهاي و قوانين از تبعيت دنبال به هميشه انسان كه آنجايي از

لـذا بايـد بـه    .كنـد  مـي  ايفا حياتي نقشي ,انسان آرامش و ارتقاي معمارانه فضاي خلق در ، طبيعت مي كند جستجو خود

به ارتباط مطلوب بين معماري و طبيعت مـي   دنبال ارتباطي منطقي بين معماري و طبيت باشيم. يكي از رويكردهايي كه

معماري اركي تايپي يا كهن الگويي است. اين رويكرد در جهان براي بيان معماري و با توجه به احساسات و روان  ,پردازد 

 و ,... براي ايجاد انگيزه در انسان جهت استفاده از محيط خلق مي شـوند ,فرم ها ,رنگ ها ,انسان طراحي مي شود. احجام

هدف احياي رابطه اي هماهنگ با محيط زيسـت و اثـر بخشـي مثبـت در زمينـه       .به طور قطع به مكان هويت مي بخشد

و بررسي جايگاه احساسات و روان انسان در ارتباط با مطلوبيت رابطه بين معماري و طبيعت كـه در مقولـه     روان شناسي

  محيط است. و شناخت اين رويكرد و تطبيق آن با ,اركي تايپي جا دارد
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در معمـاري  .ناپذيراسـت  گريز امري انسان و محيط تقابل پس است محيط از كاربران استفاده طراحي از هدف معماري در

ي انسان و انسان مي باشد. بنابراين اگر در يك معماري انسان شناخته شود، نيازها ,آركي تايپي آنچه كه مورد هدف است

رفتارهاي او مورد مطالعه قرار گيرد، مي توان گفت كه اين معماري يك معماري است كه در راس آن انسان قرار دارد و بر 

جنبه مثبت سالمتي رواني او نيز تاثير گذار است. و چنانچه اثبات گردد معماري آركي تايپي هـدف آن انسـان شناسـي و    

  هد بود كمال گرا و سالمت محور.رفتارشناسي انسان است، معماري خوا
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  آيا معماري آركي تايپي پاسخگوي مناسبي براي جنبه سالمت رواني انسان است؟-2
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سـت، داده هـا بـه صـورت كتابخانـه اي و در فضـاي واقعـي و مجـازي         روش تحقيق در اين پژوهش به شيوه ي تحليلي ا

گردآوري شده و نتايج به صورت روندي استداللي و توصيفي بيان گشته است. اطالعات توصيفي تحقيق با خالصه نويسي 

  است. و فيش برداري از منابعي همچون كتاب ها، مقاالت، پايان نامه هاي موجود در كتابخانه ها جمع آوري گرديده
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  تاليفاتي كه در رابطه با كليت موضوع انجام شده در قالب كتاب شامل:  

  پرداخته است. ك فصل به ارتباط بين انسان ومحيطيتاليف دكتر پاكزاد دركتاب الفباي روانشناسي محيط براي طراحان -

  پي مي برد به اين موضوعات كه:

يندي است كه در جريان آن انسان و محيط به يكديگر متصـل شـده و امكـان مبادلـه     ارتباط بين انسان و محيط فرآ-الف

  اطالعات فراهم مي آيد.

  انسان ها موجوداتي منزوي نبوده و به طور مداوم با محيط پيرامون خود در ارتباط هستند.-ب

  ين دو.در بررسي ارتباط بين انسان و محيط سه عامل وجود دارد: فرد، محيط و ارتباط ميان ا-پ

  براي برقراري رابطه بين انسان و محيط وجود معاني مشترك عامل ضروري است.-ت

به موضوع جايگاه طبيعت از منظر قرآن در سالمتي روان ذكـر   تاليف مهندس بازرگاندر كتاب توحيد ، طبيعت، تكامل -

  شده است.

        حيد(خدا)حيد(خدا)حيد(خدا)حيد(خدا)توتوتوتو                                                               

  

  

  

  

  

  

  تكامل(زندگي)تكامل(زندگي)تكامل(زندگي)تكامل(زندگي)                                   طبيعت(جهان) طبيعت(جهان) طبيعت(جهان) طبيعت(جهان)                                                                                                                                                                 

به تشريح كليدواژه هاي اصلي معماري آركي و همچنين رابطه طبيعـت بـا    تاليف هادي محمودي نژادمعماري زيست مبنا -

  ن ، طبيعت، معماري را مورد بررسي قرار مي دهد.انسان ، طبيعت با معماري و رابطه انسا

تاليف دكتر منبع مهمي كه به صورت مفصل در رابطه با معماري آركي تايپي پرداخته است ، كتاب معماري آركي تايپي -

  .اين كتاب در بخش مباني نظري مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.است گالبچي

  انجام شده در قالب مقاله شامل:   تاليفاتي كه در رابطه با كليت موضوع

به تشـريح  كه توسط خاك زند و همكارانش نگارش شد نگاهي اجمالي به رويكرد ميان طبيعت و معماري در قالب مقاله -

رويكردهاي طبيعت در رابطه با معماري مي پردازد و به اين موضـوع معتقـد اسـت كـه، بـه كـار گيـري فـرم طبيعـي در          

سان به آثار خلقت و تاثيرات آن اسـت. از سـوي ديگـر فـرم هـاي طبيعـت در گذشـته از نقـش         معماري، نشانه گرايش ان

موثرشان چه در زمينه عملكردي و چه در باب زيبايي، از احترام و تقدس در فرهنگ ها و اقـوام ملـل مختلـف برخـوردار     

وامع گوناگون بنا به گذشـته فرهنگـي   بوده اند. به عنوان مثال حيوانات و پرندگان در كشورهاي مختلف و در آيين ها و ج

)، ارتبـاط بـا طبيعـت    1940-1879آنها، هر يك تقدسي خاص داشته اند. به گفته پل كلـه نويسـنده و نقـاش سوئيسـي(    

ضروري ترين شرط براي هنرمند است. هنرمند انسان است: او خود طبيعت است، بخشـي از طبيعـت و در ميـان فضـاي     

  طبيعي.

در قالـب مقالـه كـه توسـط سـتاري سـاربانقلي و        محيطي در طراحي معماري موزه پارك طبيعـت  ديدگاه هاي روانشناسي-

  زندگي آن در كه است محيطي از كه جزيي موجودي عنوان به اين نظر است كه، انسان انسانبر همكارانش نگارش شد 

 .ددار فضاها از مناسب استفاده به نياز خود روان و روح سالمت براي فرد هر و كند مي

 انسان
 



                             
 
 

   

 
 

 به نياز شود، مي جديد نيازهاي خلق به منجر كه فرهنگي و اجتماعي تحوالت نيز و تكنولوژي پيشرفت موازات به امروزه

 روانشناسـي  كه آنجا از .شود مي احساس پيش از بيش طبيعت و انسان ميان رابطه ايجاد كنار در فضاهايي ايجاد چنين

 مشـاهده  انسـان  بر را محيط تأثير توان مي دارد، تأكيد محيط و مردم ميان روابط اهميت بر علم، عنوان يك به محيطي

 داراي كـه  فضـاهايي  اسـت،  محيطـي  روانشناسـي  رويكردهاي با منطبق ها موزه طراحي معماري اصالح، الزمه لذا كرد،

 بررسـي  و تحليل پژوهش اين اصلي هدف راستا اين در.باشند افراد واجتماعي رشد ذهني براي مطلوب و مناسب شرايط

 در فضـا  مخاطبـان  رفتـاري  هاي واكنش بر آن تأثير و محيطي روانشناسي از ديدگاه ها فضاي موزه فيزيكي هاي ويژگي

  .است شده گرفته نظر

توسـط مـومن زاده و   عنوان مقاله اي است كـه   معماري روان، روانشناسي معماري، نقش معماري در آرامش رواني انسان-

اين موضوع مي پردازد كه، معماري بعنوان يكـي از شـاخه هـاي هنـر و همچنـين دانـش        به شرحهمكارانش نگارش شد 

مهندسي بدست آمده از گذشته هاي دور تاكنون، مي تواند به عنوان ظرف زندگي انسان اهميت فوق العاده اي در بدست 

اسـاتيد ، نظريـه پـردازان و     آوردن آرامش روان انسان ها داشته باشد. معماري گذشته ايراني بـه عقيـده خيـل كثيـري از    

صاحب نظران معماري چنين شاخصه اي را دارا بوده و باعث آسايش و آرامش رواني انسـان هـا و كـاربران خـود گرديـده      

  است.

نگارش شده توسط فتحي آجيرلو و همكارانش  ارتباط بين انسان و طبيعت و محيط پيرامون با رويكرد ساختمان و مكان-

 و پيرامـون  هـاي  مولفـه  بـا  آن ارتبـاطي  هـاي  گـي  پيچيـده  و طبيعت اهميت به توجه ازد كه، بابه اين موضوع مي پرد

 طبيعي تغييرات تمامي در موثر موجودي بعنوان انسان همه از مهمتر و ، مكان،ساختمان محيط:قبيل از محتوا همچنين

 بـا  رابطه در وغربي شرقي انسان نگرش وتتفا مقايسه به و پرداخته طبيعت و انسان اجمالي رابطه بررسي به مقاله اين ،

 و معماري هنرو و فرهنگ بر طبيعت تاثير همچنين ، است سنجيده تاريخي مقاطع با را نسبت آن و گفته سخن طبيعت

   . است گرفته قرار بررسي مورد اين روابط ضعف و قوت نقاط
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موعه ايست پاسخگو به نيازها و عملكردهاي فضا كه مي تواند جـاودان باشـد يـا نباشـد.     معماري آميزش فن و هنر در مج

جاودانگي در يك اثر معمارانه، شناخت الگوهاي ماندگار و راه بي زمان كه تنها توسط آركي تايپ ها امكان پـذير اسـت، را   

، فضـايي اسـت برخاسـته از نهـان انسـان      مي طلبد. چنانچه از مفهوم آركي تايپ ها برمي آيد، فضايي كه ساخته مي شود

آنچه از دل برآيد، الجرم بر دل نشيند، بنابراين ماندگاري و جاودانگي در گرو تلفيق آركي تايـپ و فضـاي حضـور انسـان     

تاثير اركي تايپ ها بر معماري، غير قابل انكار است و آثر جاودانه ي معماري بـه نحـوي از آركـي تايـپ هـا تـاثير        "است.

اند. معماري آركي تايپي از طريق جدا شدن معمار از دنياي شخصي و موقتي خويش و سير در دنياي بـي كرانـه    پذيرفته

  ) 218: 1393( گالبچي،  "ي كيهاني و جاودانه ي ناخودآگاهي ميسر مي شود.

سان براي حضور، معماري آنچه را كه از محيط بيرون دريافت و برداشت مي كند، در محيط درون بازسازي مي كند و به ان

فضايي مي بخشد. معماري اركي تايپي در فضاي خودآگاه و ناخودآگاه، انسـان را وارد مـي كنـد و ايـن دو فضـا را بـا هـم        

درآميخته و مكان حضور اورا مي سازد، مكاني در فضاي گذشته و حال و رو به آينده. در معماري آركـي تـايپي آنچـه كـه     

كان، مكان انسان و حضور، حضور انسان است. معماري اركـي تـايپي، خـاص انسـان     انسان مي باشد و م دف است،مورد ه



                             
 
 

   

 
 

هاي غربي يا انسان هاي شرقي نيست، خاص يك نژاد يا قبيله نيست، يك زبان مشترك در بين تمام انسـان هاسـت، بـه    

  تمام زمان ها و مكان ها تعلق دارد.

       
         mehr-aghajani.comمرجع: مرجع: مرجع: مرجع:     ----يييي) نمادآركي تايپ) نمادآركي تايپ) نمادآركي تايپ) نمادآركي تايپ2222شكل(شكل(شكل(شكل(       forum.saramad.ir مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:----)برج آزادي )برج آزادي )برج آزادي )برج آزادي 1111شكل(شكل(شكل(شكل(                        

مسلم است كه فضاي آركي تايپي، فضايي است كه ادوار زندگي انسان را احاطـه مـي كنـد، ديـروز، امـروز و فـرداي او را       

تايپي، معماري كيهاني است، فرم هايش چه از لحاظ معـاني و چـه ايسـتايي     تشكيل مي دهد. به طور حتم معماري آركي

  پايدار، زنده، پويا و در عين عينيت ذهني هستند.

تركيب فرم ها و الگوهاي آركي تايپي، تحريك حواس پنجگانه انسان و داده هاي حسي او در واحـدي معنـادار، حـاكي از    

محيط است كه سر حلقه ي هر دو اين مقوله ها، انسان خواهد بود. آنچه به  افزايي معماري اركي تايپي و روانشناسي -هم

وضوح مشهود است اين است كه با شناخت اصول و جنبه هاي روانشناسي محيط مـي تـوان فضـا ( مكـان ) را شـناخت،      

  ري عام گرا شد.معاني آن را دريافت، انسان و نيازهاي او را درك كرد و با الهام از صور اركي تايپي منجر به معما

در ادامه به تعريف برخي از صور و نمادهاي آركي تايپي از قبيل آب، خورشيد، درخت، آسمان، زمين، كوه، نـور، گـل و ...   

  پرداخته و تاثير آن ها را بر معماري تشريح و بيان شده است.

  

        نمادهاي آركي تايپي و تاثير نمادهاي آركي تايپي در معماري:نمادهاي آركي تايپي و تاثير نمادهاي آركي تايپي در معماري:نمادهاي آركي تايپي و تاثير نمادهاي آركي تايپي در معماري:نمادهاي آركي تايپي و تاثير نمادهاي آركي تايپي در معماري:----2222----2222

نمـاد  "ايي است كه نشانگر يك انديشه، مفهوم و يا شيء است كه مظهر يـا سـمبل نيـز ناميـده مـي شـود.       نماد، نشانه ه

صورتي ذهني است كه از روياها نتيجه مي شوند و شكل گيري نمادها از طريق شهود ( به تعبير مالصدرا آگـاهي ) از دل  

نماد نه تنهـا بايـد بيـانگر خيـال پـردازي هـاي       ) 201: 1393گالبچي،  ("ناخودآگاه توليد مي شود و روندي آگاهانه ندارد. 

خودآگاهانه تكنولوژيك و فلسفي انسان باشد بلكه بايد از ژرفاي سرشت حيواني او نيز خبر دهـد: بايـد تقليـدي از كليـت     

  انسان و بازگو كننده ي همان باشد.  

  

        آب:آب:آب:آب:----1111----2222----2222

لذا به عنوان عامل شناخت و ادراك فضـا از مهمتـرين   آب، عنصري است كه از طريق حواس پنج گانه قابل ادراك است، "

نشانه ها است، نه تنها نشانه اي براي شناخت فضا است، بلكه خود مي تواند خالق فضا، آن گونه كه ذات فضا مـي طلبـد ،   

ي، آب با بهره مندي از قابليت هاي خويش، ماننـد حيـات ، تـازگي، درخشـندگي، پـاكيزگ     )  253: 1393( گالبچي،  "باشد.

رونق و رواج روشنايي ، سكون ، آرامش و تحرك، قدرت ايجاد احسـاس هـاي متفـاوتي در روح و روان انسـان را دارد. بـه      

  علت احترام و تقدس آب روان و آبگير، به كار گيري آن در فضاهاي معماري، از بهترين شيوه هاي ايجاد آرامش و جذب 

  زيبايي شناسي مفهومي ، كاركردي ، :ي است و دست كم از سه جنبه آب از عناصر اصلي باغ ايران"مخاطب به فضاست. 



                             
 
 

   

 
 

در باغ حضور دارد . اين جنبه ها در مباحثي هم چون نحوه حضور آب در باغ و چگـونگي گـردش و حركـت آن، منـابع       

  ) 59: 1390(محمودي نژاد، "تامين آب و آبياري باغ به راحتي قابل پيگيري هستند. 

       
                                               www.dalahoo.com مرجع :مرجع :مرجع :مرجع :    ----باغ فينباغ فينباغ فينباغ فين) ) ) ) 4444شكل(شكل(شكل(شكل(  www.mehrnews.com  مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:----نماد اركي تايپينماد اركي تايپينماد اركي تايپينماد اركي تايپي) ) ) ) 3333شكل(شكل(شكل(شكل(   

  

        نور:نور:نور:نور:----2222----2222----2222

خالقي است سپيدي نور، به طور دقيق اشاره دارد بر اين كه تركيبي اسـت از  نور، تجلي اخالق، معنويت، تعقل و فضيلت ا

  تماميت. نور، نيروي افريننده انرژي كيهاني و درخشندگي است.

نور در معماري همچون روح در جسم است و نور معنايي فراتر از روشنايي دارد، نور و معماري دو جز الينفك هستند كـه  

يكديگر نيازمندند. نور و سايه در سطوح مختلف، تقابل هاي شديد ايجاد مي كند و بـه سـنگ    هر كدام براي زنده بودن به

در ايران باستان ايزد مهر الهه خورشيد است و "منقوش و سطح گچي و آجري نه تنها بافت، كه جان و حيات مي بخشد. 

آن بـا اسـتفاده از نـور و آب وجـه تمـايز       آناهيتا الهه آب، تركيب و ايجاد وحدت فضايي در داخل بنا و حتي در خـارج از 

معماري ايراني از ديگر معماري هاي جهان است. نور در معماري به جهت حركـت و هـدايت از فضـايي بـه فضـاي ديگـر       

  ) 4: 1393( سجادزاده و ديگران، . "استفاده شود. نور و تاريكي شدت اهميت فضاها را تعيين و آن را زنده تلقي دهد

خاطر ماهيت خود بلكه براي تعيين زمان نيز مقدس بوده است. نـور مـي توانـد بـا رنـگ هـا و جلـوه هـاي          نور نه تنها به

متفاوت خود موجب تغيير چهره يك مكان شود، زيرا نور در هر يك از فصول سال، در اقليم مختلف و يا در هـر زمـاني از   

عنوان عناصر طبيعي كه مي تـوان از طريـق آنهـا     نقش تركيبي نورو آب ، به"طول روز، چهره اي مخصوص به خود دارد. 

كيفيت فضا را تغيير داد در معماري ايراني اهميت بسزايي دارد. از بناهايي كه براين اساس طراحي شده اند، مـي تـوان از   

  ) 219: 1393( گالبچي،  "عمارت چهل ستون اصفهان نام برد.

     
  www.makanbin.com  مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:----) عالي قاپو) عالي قاپو) عالي قاپو) عالي قاپو6666شكل(شكل(شكل(شكل(     www.beytoote.com مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:----ربرد نورربرد نورربرد نورربرد نوركاكاكاكا )5555شكل(شكل(شكل(شكل(         



                             
 
 

   

 
 

        درخت و گل نيلوفر:درخت و گل نيلوفر:درخت و گل نيلوفر:درخت و گل نيلوفر:----3333----2222----2222

درخت نماد زندگي است، نماد دگدگوني ها، تحوالت، فصول، پستي ها و بلندي ها، باروري و ناباروري زندگيست. درخت "

دگي او نيز دچار تحـول و دگرگـوني مـي شـوند، ايـن تغييـر و       در طول سال دچار تغيير مي شود همانطور كه انسان و زن

دگرگوني هاي مداوم عالوه بر تثبيت مفهوم گذر زمان، تولد دوبـاره و تجلـي زنـدگي و حيـات تمـام نشـدني و نمـاد فنـا         

  )7: 1393( ريساني،  "ناپذيري را هم دربر مي گيرد.

يات انساني و به حالت تخم يا روح به درخت، باز مي گردد ظهور و قدرت انسان در گياهان، كه پس از مرگ با ترك مقتض

و به معني بازگشت دوباره انسان به زهدان عالم است كه با عرض شدن مرگ،... مرده از صورت انسان نمـاي خـود بيـرون    

اسـت،  آمده، درخت نما مي شود. بنابراين درخت با انسان و آفرينش انسان در ارتباط است، درخت رمز آفـرينش كيهـاني   

درخت كيهاني سه منطقه ي باال ( آسمان )، پايين ( زمين ) و محوطه ي بينابين زمين و آسـمان را بـه هـم متصـل مـي      

  سازد، ارتباطي بين دنياي طبيعي و ماوراء طبيعت.

  
  www.dalahoo.com مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:    ----باغ فينباغ فينباغ فينباغ فين))))7شكل(شكل(شكل(شكل(                                             

ها نشان دهنده عالم ملكوتي است، بلكه تلطيف سازي هوا، كنترل اصوات و انوار، را هم عهده دار درخت در معماري نه تن"

مي شود. درخت چه از جنبه هاي مادي ( تسطيح نيازهاي فيزيولوزيكي انسان ) و چه از جنبـه هـاي روحـاني ( تسـطيح     

  )7: 1393ساني، ري ( "نيازهاي معنوي انسان ) در معماري پاسخگوي مخاطب محيط خواهد بود.

گل نيلوفر آبي در ايران باستان از اهميت خاصي برخوردار بوده است. اين گه با نام هاي( نيلوفر آبـي، لوتـوس يـا سوسـن     

شرقي ) نيز شناخته مي شود و نماد خورشيد، جاودانگي، آفرينش و تولدي دوباره است، چرا كه اين گل در شب بسته مي 

  تاب، دوباره باز مي شود و به عنوان محصول خورشيد و اب ها شناخته شده است.شود و در روز، همانند طلوع آف

  
  www.esam.ir مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:    ----نيلوفرآبينيلوفرآبينيلوفرآبينيلوفرآبي))))8888شكل(شكل(شكل(شكل(



                             
 
 

   

 
 

  

استفاده نمادين از نيلوفر آبي، درنقش برجسته هاي تخت جمشيد، در حجاري هاي تاق بستان كرمانشاه و در نقاشـي هـا   

هاي در و ديوار مساجد،كاخ ها، بازارها، حمام ها و خانه ها مشهود است. زيباترين تصوير از گل نيلوفر  گچ بري ها و كاشي

آبي و برگ آن در اوايل دوره اسالمي، تلفيق اين گل با خطوط كوفي است كه كتيبه هـاي بسـيار زيبـايي را در معمـاري     

  اسالمي نقش آفريني كرده است.

  

        آسمان:آسمان:آسمان:آسمان:----4444----2222----2222

ت، عروج، بي كرانگي است كه انسان را متوجه عالم ماورايي مي سازد. حركـت از زمـين بـه آسـمان، در     آسمان نماد عظم

زندگي انسان نشان دهنده طي كردن مراحل زندگي از نقطه ي آغاز تا نقطه ي كمال است و در معماري نمـايش دهنـده   

  ي كمال در يك اثر معماري است. 

تجسم شده است كه آن را با ستارگان و شمسه كاري هـا تـزيين مـي كننـد.     در معماري اسالمي آسمان به شكل گنبدي 

اساس و شالوده (( گنبد )) دايره است كه نماد كيهان و رسيدن به كمال است و مركز گنبد، مظهر حقيقت ابـدي و مركـز   

گنبـد  "مـي شـود.   بـه مركـز عـالم تعبيـر     -نقطه اي كه به طور مستقيم در زير راس گنبد قرار مي گيرد -زمين زير گنبد

آسمان به لحاظ ثبات و عظمت آن و به لحاظ اينكه مبدا گردش افالك و حركات ديگر در جهان مـادونش اسـت، تجسـم    

  ) 155: 1384( جاللي مقدم،  "مادي زمان وجودي است.

  
        www.shahrekhabar.com مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:    - - - - گنبد سلطانيهگنبد سلطانيهگنبد سلطانيهگنبد سلطانيه))))9999شكل(شكل(شكل(شكل(

بيعي آب، درخت، گل، آسمان و ... در يك فضا مرهون نظام هاي شنيداري، ديداري، بسـاوايي و  بي شك تجميع عناصر ط

  ... است تا به مرحله ي ادراك برسد و معاني محيط را دريافت شود، پس بايد به علم روانشناسي نيز واقف بود.

ش بعـدي بـا اسـتفاده از علـم روان     در اين بخش آركي تايپ ها و برخي از الگوهاي آن شناخته و معرفي شد، حال در بخ

  شناسي محيط به شناخت مفهوم سالمت روان در ارتباط با طبيعت و معماري مي پردازيم .

  

        رابطه طبيعت ( عناصر طبيعي ) با معماري:رابطه طبيعت ( عناصر طبيعي ) با معماري:رابطه طبيعت ( عناصر طبيعي ) با معماري:رابطه طبيعت ( عناصر طبيعي ) با معماري:----5555----2222----2222

 يابـان در ب زندگي مشقت و سختي كه اند كرده پا بر را بناهايي كوير دل در و گرفته الهام طبيعت خود از سنتي معماران

 اصل ماهيـت  در كردن كاري دست گونه هيچ بدون چوب و گل و خشت چون مصالحي از ستفاده ا  .است كرده ساده را

 آمدند بر مي آن با مقابل در و طبيعت جهت خالف در اگر و است بوده طبيعت با شدن همگام براي مصالح  بهترين آنها

 سـرماي  وجود  .است بحث قابل هم ايران ديگر مناطق در مطلب اين .بود ممكن غير قطع طور به كوير در زندگي شايد

  .كنند انتخاب زندگي براي را سنگي هاي ساختمان و غارها انسان ها تا شد سبب كوهستاني هاي بخش در زياد



                             
 
 

   

 
 

 ساكن شود طبيعت در اگر حال .كند مي خود نيازهاي برآوردن در سعي گيرد مي قرار محيط يك در كه هنگامي انسان

 بودندكه كرده درك را مطلب اين گذشته در ها انسان .كوشد مي آن رفع در ببيند خود مقابل در را مشكالتي و ائبمص و

 و گرفتـه  كمـك  طبيعـت  خود از شود مي آنها ماندن در آسايش از مانع طبيعي هاي پديده و گيرند قرار محيطي در اگر

 اي كننـده  دگرگون هاي پديده دستخوش تاريخ طول در نكهآ با سرزمين هر بومي معماري .نمايد تامين را خود راحتي

 مـي  شمار به سرزمين يك مردم از معتبري شناسنامه كه آنجا از و كند، حفظ را خود ويژه توانسته هويت اما است، بوده

 تـوان  يم خالصه بطور .است آنان هنر و سليقه ذوق و عقيده، و انديشه احساسات، و روحيه و رسوم، آداب نمايانگر رود،

 مانند كه شود مي اثري گفته به ارگانيك لغت .دارند يكديگر با تنگاتنگي ارتباط ارگانيك معماري و بومي معماري" گفت

 مـانع  حيـاتي  نيروهاي به جز عاملي هيچ و باشد كرده رشد مختلف جهات در پويا صورت به  كامال زنده موجودي و گياه

  ".گيريم مي بهره آن از انجام دهيم طبيعت در دستكاري آنكه بدون نيز بومي درمعماري همچنين باشد نشده آن رشد

اين طبيعت گرايي و ميل به سازگاري با طبيعت از روزگار كهن نيز در معماري مردم مرز و بـوم   )8: 1391( فتحي اجيرلـو،  

زيباست كه ايده هـاي زيبـا را   چيزي  "مختلف رايج و آشكار بوده چنان كه افالطون نيز در تعريف (( زيبايي )) مي گويد: 

  و به همين خاطر او طبيعت را هنر و كار الهي مي پندارد.   "در برگرفته باشد

  

        علم روانشناسي محيط:علم روانشناسي محيط:علم روانشناسي محيط:علم روانشناسي محيط:----3333

        تعريف علم روانشناسي محيط:تعريف علم روانشناسي محيط:تعريف علم روانشناسي محيط:تعريف علم روانشناسي محيط:    ----1111----3333

در اروپا و بريتانيا و در جريان احيا و مرمت محـيط هـاي تخريـب     1940ظهور علم روانشناسي محيط به اواخر سال هاي 

  شده جنگ جهاني دوم باز مي گردد.

حيطـه اي از  "به طور كلي تعاريف متعددي از روانشناسي محيط وجود دارد، برخـي از معتقـدان روانشناسـي محيطـي را     

و )  canter, 1981:4. ("روانشناسي مي دانند كه، به فراهم كردن رابطه ي نظام مند بين شخص و محـيط مـي پـردازد   

شاخه اي از روانشناسي است كه، به مطالعه و تحليل تعامالت و تقابالت تجارب و كنش  "برخي ديگر، روانشناسي محيطي

  ) russel, 1982: 5( "فيزيكي توجه دارند. -هاي انسان با جنبه هاي مختلف محيط اجتماعي

  

        ماهيت روانشناسي محيطي:ماهيت روانشناسي محيطي:ماهيت روانشناسي محيطي:ماهيت روانشناسي محيطي:----2222----3333

مـي   ايفـا  هـاي مختلـف   گـروه  و افـراد  بـراي  ساختن توانمند و ها شارز احساس گيري شكل در را اساسي نقش محيط،

 فـرم  و نظـم  يك عنوان به و هم اكنون دارد بعدي چند رويكردي نيست و محيطي زيباسازي تنها منظر معماري ."كند

 )2:1832 ( گلستاني، " .مي باشد رو پيش و معماري حركات از بسياري دار عهده و يافته ادامه و توسعه آينده،

 چـون  دانش هـايي  سي شامل روانشنا بر عالوه رفتاري علوم .است رفتاري علوم از اي مجموعه زير محيطي روانشناختي

 روان معادل محيطي روانشناسان نظركريك، بنابر ."است اقتصادي و سياسي علوم حتي و شناسي جامعه شناسي، انسان

 به محيط شناسي روان لذا .باشد مرتبط كالبدي محيط او در روزمره زندگي به كه است اي گونه به انسان رفتار شناختي

مطلبـي،  ( "اسـت.   عالقمنـد  مي باشد، انسان ها بنيادين رفتارهاي نوع از ها كه مكان از جمعي و فردي تجربي ي مطالعه

ت انسان اما آنچه كه در روانشناسي محيطي به وضوح روشن است توجه روانشناسي محيط به رفتار و احساسا ) 52: 1380

در محيط فيزيكي يا اجتماعي مي باشد. در واقع روانشناسي محيطي همان گونه كه از عنوانش آشكار اسـت، روانشناسـي   

انسان و محيط اطرافش مي باشد، بنابراين در ذيل به تعريف محيط و رفتارهاي انسان و احساسات و نيازهاي او از محـيط  

  مي پردازيم.



                             
 
 

   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماخذ: نگارندهماخذ: نگارندهماخذ: نگارندهماخذ: نگارنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

        محيط و مفهوم محيط:محيط و مفهوم محيط:محيط و مفهوم محيط:محيط و مفهوم محيط:----3333----3333

محيط مصنوع، شبكه اي پيچيـده از روابـط    "به مجموعه اي از فضاهاي طبيعي و مصنوع ( انسان ساخت ) محيط گويند.

لكه بين افراد و محيط رخ مـي دهـد، زمـاني كـه ارتبـاط انسـان و محـيط        متنوعي است كه نه تنها بين افراد با همديگر ب

مبتني بر تجربه اي براي انسان باشد محيط به مكان تبديل مي شود. اين ارتباط بدين معني است كـه مكـان يعنـي يـك     

. "ي مـي كننـد  بخشي از تجربه ي محيطي، همراه با هم گرايي شناخت ها، تاثيرات و رفتارهاي افرادي كه با آن هـا زنـدگ  

)pretty, 2003: 5 (   با توجه به تعريف محيط مصنوع، ادبيات محيط بين محيط هاي مختلف تمايز قائل اسـت. از جملـه

محيط هاي كالبدي، محيط هاي اجتماعي ، محيط هاي رفتاري، محيط هـاي جغرافيـايي، محـيط هـاي روان شـناختي،      

اه و ناخودآگاه انسان مي شود. تمايز بين جهان واقعـي، حقيقـي   طبقه بندي اين محيط ها موجب تمايز بين جهان خودآگ

يا عيني اطراف انسان و جهان پديدارشناختي است كه خودآگاه يا خودآگاه، الگوهاي رفتاري يا واكنش هاي روحي مـردم  

  را تحت تاثير قرار مي دهد.  

هويـت انسـان    "ت. اما با توجه به اين كه در نتيجه محيط به معناي فضاي اطراف است و به سادگي قابل طبقه بندي نيس

به جدايي از نيروهاي طبيعت و حيوانات مربوط مي شود بايد توجه داشت كـه همـه چيـز قسـمتي از يـك كـل اسـت و        

دنياهاي انساني و طبيعي بخشي از يك تسلسل اند. بر اين اساس محيط وابسته به همه چيز است به طبيعـت، فرهنـگ و   

از نظر سانفلند محيط سلسله مراتبي اسـت  )  35: 1382( بل،. "ه اي با ارتباط متداخل قرار گرفته اندانسان ها كه در سامان

  كه انسان در مركز آن قرار دارد و محيط هاي رفتاري، ادراكي، عملي و جغرافيايي او را احاطه كرده اند.

  

  

  

 تمايز روانشناسي محيطي از ديگر شاخه هاي روانشناسيتمايز روانشناسي محيطي از ديگر شاخه هاي روانشناسيتمايز روانشناسي محيطي از ديگر شاخه هاي روانشناسيتمايز روانشناسي محيطي از ديگر شاخه هاي روانشناسي

 بررسي ارتباط رفتارهاي متكي بر روان انسان و محيط كالبديبررسي ارتباط رفتارهاي متكي بر روان انسان و محيط كالبديبررسي ارتباط رفتارهاي متكي بر روان انسان و محيط كالبديبررسي ارتباط رفتارهاي متكي بر روان انسان و محيط كالبدي

و غيرمستقيم محيط كالبدي بر رفتار انسانو غيرمستقيم محيط كالبدي بر رفتار انسانو غيرمستقيم محيط كالبدي بر رفتار انسانو غيرمستقيم محيط كالبدي بر رفتار انسانبررسي تاثيرات مستقيم بررسي تاثيرات مستقيم بررسي تاثيرات مستقيم بررسي تاثيرات مستقيم   

 روانشناسي محيطي به عنوان شاخه اي از علوم رفتاريروانشناسي محيطي به عنوان شاخه اي از علوم رفتاريروانشناسي محيطي به عنوان شاخه اي از علوم رفتاريروانشناسي محيطي به عنوان شاخه اي از علوم رفتاري
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        انسان، نيازهاي انسان و رفتار انسان:انسان، نيازهاي انسان و رفتار انسان:انسان، نيازهاي انسان و رفتار انسان:انسان، نيازهاي انسان و رفتار انسان:----4444----3333

انسان موجودي پيچيده است كه ابعاد رواني و مادي گوناگون و متفاوتي دارد، و روان او بي ترديد نقطه ي برخـورد رفتـار   

  ) 3: 1389(جليلي ، درون ساخت غريزي و رفتار كسب شده يا آموخته شده است. 

كامل دارند و گاه ناآگاه هستند، در برخي موقعيت ها بر رفتار خود كنترل دارنـد و گـاه   انسان ها گاه به رفتار خود، آگاهي 

كنترل ندارند، بنابراين همانطور كه الوسوون مي گويد: رفتاري كه ناخودآگاه كنترل ناپذير است، غريزي و رفتاري كه هـم  

و كنترل ناپذير كرداري ( احساسات و عواطـف )   آگاهانه و هم كنترل پذير است شناختي ( عقالني ) است، و رفتار آگاهانه

است، رفتار ناخودآگاه و در عين حال كنترل پذير مهارت انسان ( مهارت ذهني ) است ، همانند رانندگي، گـوش دادن بـه   

  راديو، راهپيمايي و ... .

ايـن ايـن نيازهـا الزمـه ي طـي      رفتار انسان از نيازهاي او نشات مي گيرد، و تقسيم نيازهاي انسان و سلسله مراتبي بودن 

كردن هر يك از سطوح اين نيازها به ترتيب و يكي پس از ديگري است. در سطح اول نيازهاي فيزيولوژيكي انسان شـامل  

آب ، هوا، غذا، مسكن و ... قرار دارد براي رسيدن به سطح دوم و سطح ديگر، بايد نيازهاي سطح اول ترفيع و هموار گردد. 

با اهميت تر مي شوند و الي آخر. آبراهام مازلو بنيان گـذار معنـوي جنـبش روانشناسـي انسـان گـرا،        نيازهاي سطح سوم

  سلسله مراتبي از پنج نياز غريزي و فطري را معرفي كرد كه رفتار انسان را برانگيخته و هدايت مي كند.
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زلو رفتار ( آگاهانه، ناخودآگانه، كنترل پذير و كنترل ناپذير ) بشر را بر اساس محرك هاي محيطي خـارجي شـكل   هرم ما

مي دهد. رفتار انسان در محيط متاثر از نيازهايش منجر به حس تعلق به محيط و مكان مي شود و در او ايجـاد وابسـتگي   

خت انسان و برآوردن نيازهاي او و درك رفتـارش در حيطـه ي   مي كند و هويت فردي او را شكل مي دهد، در نتيجه شنا

علم روانشناختي است. با تسلط بر اين علم و آشنايي با فاكتورهاي معماري مردم گرا ( خلـوت، امنيـت، محرميـت، حـس     

وار  مكان، حس تعلق، تناسبات بصري ) و در نظر گرفتن الگوهاي كهن الگويي به مدلي از فضا دست مي يابيم كـه انسـان  

  است. 
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 : پيرامونپيرامونپيرامونپيرامون محيطمحيطمحيطمحيط وووو انسانانسانانسانانسان ----5555----3333
 تنهـا  و بـوده  اكتسـابي  بيشـتر  روابـط  ايـن . است نگرفته شكل مادرزادي كه دارد وجود روابطي او پيرامون و انسان بين

 را اشيا مفهوم خود محيط با ارتباط در بايد انسان كه معني اين به.مي باشد غريزي انانس واكنش كه مواقع است دربرخي

 افـزايش  و زمـان  مـرور  بـه  .باشـد  داشـته  بايـد  رفتاري چه امري هر درمقابل اينكه و هرچيز كجاست جايگاه بگيرد، ياد

 اشـيا  تمـامي  شناخت به نهايتا قادر و آيد مي وجود به ما ذهن در شده ياد اندوزي اطالعات از عظيمي شبكه ، تجربيات

 در مسـتقيما  چيز همه لحظه هر در آنكه بدون حتي دهد مي خود را محيط كنترل قدرت ما به شناخت اين .شويم مي

 كـه  ايـن  .شدند مي آفريده خاص مكاني براي ها و مجسمه ها نقاشي ميالدي 71 قرن اوايل تا  .باشند ما ادراك معرض

    .مي باشد نسبتا جديد اي انديشه داد انتقال ديگر مكان به مكاني از را تابلو يك مي توان

 پـرده  روي بـر  هميشـه  را كتـاب  يـك  مـثال . اسـت  مطرح خاص محيطي با ارتباط در هميشه شي هر نيز ما درتصورات

 ايـن  سـاختمانها  دريخچـال . در مـورد   يـا  آب وان در يك نه بينيم مي ميز يك روي بر يا كتابخانه در يك فرد خاطرات

  مي بينيم.  سوييس در اي قله برفراز نه و پاريس در سن رود كنار در را ايفل هميشه برج ما  .است قوي تر خاصيت

  

 تاثير انسان بر روي طبيعت:تاثير انسان بر روي طبيعت:تاثير انسان بر روي طبيعت:تاثير انسان بر روي طبيعت:----1111----5555----3333
بـه   و گذاشـته  ثيـر  تا طبيعت بر خود كار با است، بوده ابزار گيرنده كار به و اجتماعي موجودي هميشه انسان كه آنجا از

 ريزي هـا  برنامه و بناها ايجاد ما اختراعات تازه، هاي كشف ها يادگيري با و است ساخته نو از را آن مستمر و بمرت طور

 .درآورد خود اراده خدمت در را طبيعت است شده موفق

 :است چنين كند مي اشاره طبيعت از انسان جدايي موضوع به غيرمستقيم اي گونه به كه ذهن تكامل ي نظريده

 رفتـار،  ي كننـده  تعيـين  عامل آن در كه ساده بازتاب ي مرحله نخست : است پياپي ي مرحله چند شامل ذهن تكامل

 ، چه دهد مي نشان واكنش آن برابر در ارگانيسم كه چيزي ديگر سوي از و سو يك از است، ارگانيسم ذاتي هاي ويژگي

 تكامل همـه  چگونگي ي نماينده مرحله چهار اين .نداشيا ندار ذاتي هاي ويژگي به ربطي كه دارد بر در را معناهايي بسا

  از همان انسان )1380،79(آشوري،زندگي كردن پايدارتر و تر ايمن جهت در حركتي يعني : است زنده موجودات ي

 از )خـود  بـا ذهـن   يـا  ابـزار،  ي وسيله به و مختلف نمودهاي و ها شيوه به( شود مسلط طبيعت بر توانست كه اي لحظه

 كـه  اسـت  چنـين بـوده   انسان در ذهني تكامل فرآيند به توجه با روند اين .است دانسته جدا را خود يا دهجداش طبيعت



                             
 
 

   

 
 

 در چه كه چيزي است همان اين و .است ديده مي جداتر را خود انسان ، يافته مي بيشتري پيشرفت انسان ذهدن هرچه

 و تفسـير  به گر و تحليل سوبژكتيو ذهني و ديد با ، انسان گشته سبب علوم جديد در چه و قديمي هاي اسطوره و علوم

 در تـر  رفيـع  و واالتر يافتن جايگاهي با انسان درواقع .بپردازد گوناگون راستاهاي و ها زمينه در طبيعت تحليل و تجزيه

 رفتـه،  ربـاالت  طبيعت بر تسلط بيشتر با جايگاه اين هرچه و كرد تلقي آن از جدا را خود )آگاهانه يا( ناخودآگاه ، طبيعت

  است. كرده حس بيشتر را اش فاصله و داشته خود منشا به تر زيردستانه نگاهي انسان

  

        نقش محيط و باغ ايراني بعنوان مظهر طبيعت بر رفتار و سالمت رواني انسان:نقش محيط و باغ ايراني بعنوان مظهر طبيعت بر رفتار و سالمت رواني انسان:نقش محيط و باغ ايراني بعنوان مظهر طبيعت بر رفتار و سالمت رواني انسان:نقش محيط و باغ ايراني بعنوان مظهر طبيعت بر رفتار و سالمت رواني انسان:    ----6666----3333

 مي ودخ خاص تعاريف داراي است شناسايي آن قابل در كه شاخص هاي ويژگي و تاريخي ي پيشينه دليل به ايراني باغ

 باغ كساني گاه زمينه اين در .متفاوتند يكديگر با مواردي در كه دارد وجود ديدگاه چندين باره در اين وجود اين با .باشد

 دهند وبرخـي  مي قرار خود دستمايه را باغ مفهوم و كلي ي ايده ديگر اي اندو عده نموده تعريف اجزا و شكل لحاظ از را

 و ذهـن  از برخواسـته  اسـت  طبيعتـي  بـاغ  .كننـد  ارائه مـي  ديگر وتعريفي نموده جمع ريكديگ با را تعريف دو اين ديگر

 ذوق، آن شـكليابي  كـه در  محيط شرايط تابع و پيراسته و آراسته ، است رنگيني و خرم فضاي انسان، دست به پرداخته

 . دارد نقش اساسي انسان تصميم و ،فرهنگ ،مهارت سليقه

 خاستگاه و ريشه و دربردارند را آن گوناگون و مفاهيم معاني كه واژه هايي و باغ با مرتبط واژه هاي موضوع، اين از گذشته

 فضـاهاي  تعريف با باغ تنوع فضايي .آورده اند بوجود را بسياري تركيبات و واژه ها هزاره ها، و طول قرون در بوده اند آن

 بنـدي  كاشت، تركيب طرح هندسي، كامل اشكال از گيري بهره ديد، فاصله محدودسازي، تنظيم طريق از هم از مستقل

 محورهاي. مي كند پيدا نمود آن امثال و مصالح از گيري آب، بهره فضايي كاركردهاي گياهي، هاي گونه از متفاوت هاي

 از نشـان  دهنـد  مـي  ارائه كه زيادي نوع بسيار با شده ساخته فضاهاي و ها حوض انواع كرت ها، فرعي، اصلي، محورهاي

 يـك  مثابه به ها بعضي زمينه در باغ شناسي، واژه تعريف در كه آنجا از .دهند مي باغ در كليت سازي وحدت و نظم يك

و  نگر (پهنا ديدگاه دو از را مقوله اين توان مي ، اند گرفته قرار كنار يكديگر در عنصرها تك مواقع عضي درب و كلي ايده

 از ، نشـده  ساخته و شده ساخته از اعم فضاها ايراني همه باغ در .گرفت ظرن در آنها بر حاكم قوانين راستاي در نگر) ژرفا

 بـا  خـود  رابطه لحاظ هم از تواند مي محيط از حاصله درك به توجه با فرد بطوري كه گذراند نمايش مي به هويتي خود

 به رويه اي) تئوري (همان يا ساخت انسان و مصنوع محيط با ارتباط از طريق هم محتوايي)و تئوري همان( يعني محيط

 و عاميانـه  محيطي درك لحاظ از هم مستقل غير و عرصه مستقل دو ميان فاصل حد" .كند پيدا دست بديع بي منظري

 بكـار  ملموس غير و ملموس عناصر از با استفاده توان مي يعني .گردد مي پديدار راستا اين در محيط از درك واقعي هم

 مصـالح  و ،هندسـه  كلـي  خطـوط  در وحـدت  عـين  در كه كرد ايجاد فرد براي محيط از ايراني دركي باغ در شده گرفته

  ) 4: 1393( گلستاني، " .باشد گر تجربه را نظيري بي فضايي تنوع ، اجرايي

 عناصر حضور  .است توجه بوده مورد مختلف جوامع و ها فرهنگ در طوالني مدت براي روان سالمت منظرو ميان ارتباط

 مشـاهده  عقيده گـاه  اين .سازد مي ممكن برانسان را محيط ادراك پنجگانه، حواس به كمك مناظر در مصنوع و طبيعي

 و ها گل و گياهان يحه را استشمام ،)پرندگان آواهاي و آب حركت( طبيعي عناصر از حاصل آواهاي شنيدن ، سبزه و آب

   .باشد موثر استرس بركاهش توان مي آن تمركز با و دهند مي قرار تاثير تحت را پنج حس المسه، و چشايي هاي محرك

  

        نقش معماري بعنوان محيط انسان ساخت بر رفتار و سالمت رواني انسان:نقش معماري بعنوان محيط انسان ساخت بر رفتار و سالمت رواني انسان:نقش معماري بعنوان محيط انسان ساخت بر رفتار و سالمت رواني انسان:نقش معماري بعنوان محيط انسان ساخت بر رفتار و سالمت رواني انسان:----7777----3333



                             
 
 

   

 
 

 دو بـه  معماري فعل  .انسان است زندگي مكان به هدفمند دادن شكل معماري كه، بپذيريم را معماري از تعريف اين اگر

 در آنچـه  و ظرف، اين ساختن پي معمار در و است ظرف همانند عماريم عامل (( شكل )) و (( زندگي )) توجه دارد. اثر

 مختلـف  فكـري  مكاتـب  تفكر طرز حسب بر رفتاري علوم در انسان به آيد (( زندگي انسان )) است. نگرش مي ظرف اين

  است. داشته پي در را متفاوتي نتايج

 تجربـه  و كالبـدي  بين محيط تعامل و ارتباط چگونگي و انسان رفتار بر محيط تاثير با ارتباط در را گوناگون هاي نظريه

 بوم و روزمره محيط در انسان رفتارهاي در مورد هايي تئوري خلق دنبال به محيط شناسي روان .دارد وجود آن از انسان

 (1977)  راپاپورت آموس) 17: 1391امامقلي و ديگران، ( .قرار گيرند معماران استفاده مورد بتوانند كه اي گونه به اوست،

  :است آمده جدول در كه كند مي بيان را رفتار انسان و كالبدي محيط ميان تعامل نحوه حوزه در متداول نظريه سه

  

  
        ....12121212: : : : 1391139113911391آيوازيان و ديگران، آيوازيان و ديگران، آيوازيان و ديگران، آيوازيان و ديگران،     مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:- - - - )نظريه هاي تاثير محيط كالبدي بر رفتار انسان)نظريه هاي تاثير محيط كالبدي بر رفتار انسان)نظريه هاي تاثير محيط كالبدي بر رفتار انسان)نظريه هاي تاثير محيط كالبدي بر رفتار انسان11113333شكل(شكل(شكل(شكل(

محيط شامل مجموعـه اي قرارگـاه هـاي رفتـاري اسـت كـه درون       «شكل تعريف كرد: محيط معماري را مي توان به اين 

عناصر اصلي اين قرارگاه هاي رفتاري، يك الگوي شاخص رفتار و يـك  » يكديگر قرار گرفته و با هم فصول مشتركي دارند.

 محيط فيزيكي مي باشد.

تاري دارد. زيبـايي ، معنـا، ادراك، احسـاس، انديشـه ،     معماري به عنوان هنر، ارتباط پيوسته اي با علوم انساني و علوم رف

  نيازهاي انساني، راحتي، آسايش ، تعالي، تكامل و بسياري ديگر، از لغات مشترك حوزه معماري و روانشناسي است. 

  
        ....18181818: : : : 1391139113911391اسالمي،اسالمي،اسالمي،اسالمي،    مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:- - - - رفتاريرفتاريرفتاريرفتاري علومعلومعلومعلوم وووو معماريمعماريمعماريمعماري مشتركمشتركمشتركمشترك عرصهعرصهعرصهعرصه محيطي،محيطي،محيطي،محيطي، )روانشناسي)روانشناسي)روانشناسي)روانشناسي11114444شكل(شكل(شكل(شكل(

به اين نتيجه رسيده است كه بهترين معلم انسان يا يك معمار در ساخت وساز طبيعت اسـت.  هنر معماري در طول زمان 

او از طبيعت فرا گرفته و به طبيعيت از آن به ساخت و ساز مي پردازد. اين الهام از طبيعت در بسياري از كارهاي معماران 



                             
 
 

   

 
 

ي تايپي و بخصـوص تبعيـت از طبيعـت را در آن    قابل مشاهده مي باشد، لذا يكي از نمونه هايي كه مي توان معماري آرك

  مشاهده كرد بنايي به نام موزه هنر است كه توسط معمار معروف موشه سفدي طراحي شده است.

 17 در بـار  اولين براي سفدي موشه المللي بين و مشهور معمار توسط)  ArtScience Museu(  سنگاپور علم و هنر موزه

 مارينا خليج مجاورت در موزه اين.  كرد استقبال بازديدكنندگان از خود مربعي متر 6000 فرهنگي مركز در 2011 فوريه

 در مـوزه  پـروژه  اولـين  مـوزه  اين. باشد مي ) Marina bay sands(  مارينا خليج شن هاي مجموعه جزو و  شده احداث

 كـه  باشـد  مـي  زبانـه  ده شـامل  آن شكل دايره طراحي و شده داده اختصاص علم و هنر بين پويا تقابل به كه است جهان

 از مفهـومي  نـوعي  به موزه اين طراحي. است يافته گسترش) lotus flower(نيلوفر شكل گل ايجاد براي هايي سازه مانند

 انگشـت  ده از برخورداري با كه باشد مي نيز ")The Welcoming Hand of Singapore(سنگاپور آمدگويي خوش دست

 حالـت  و شـكل  دليـل  به كه موزه اين در. كند القا خود اطراف فضاي به را جذابي حال نعي در و چرخشي نماي تواند مي

 نمـايش  بـه  جهـان  مختلف نقاط از مختلفي باستاني آثار شود، مي ناميده  "باز دست " يا "نيلوفر گل" ، آن فرد به منحصر

  .است شده گذاشته

  

  
  .setavin . com www مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:- - - - گاپورگاپورگاپورگاپور) موزه هنر و علم سن) موزه هنر و علم سن) موزه هنر و علم سن) موزه هنر و علم سن11115555شكل(شكل(شكل(شكل(

اين سـاختمان بـا الهـام از گـل     از نمونه هاي همسان آن مي توان به بناي نمايشگاهي در شهر ووجين چين اشاره داشت. 

 و خيـر  و سـعادت  نماد را آن توان مي كه گلي 	نيلوفر ساخته شده است كه گلي مهم در فرهنگ مردمان اين كشور است،

 به و زيبا اندازهاي چشم از يكي و آورده بيرون آب دل از سر مصنوعي درياچه يك ميان در درست گل اين. دانست بركت

هكتار احداث شـده   3,5آيد. به عالوه در كنار آن پارك و فضاي سبزي نيز به مساحت  ه شمار ميب ووجين شهر يادماندني

  است.

  

  

  



                             
 
 

   

 
 

  
  .zoomit.ir www مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:    ----شهر ووجين چينشهر ووجين چينشهر ووجين چينشهر ووجين چين) بناي نمايشگاهي در ) بناي نمايشگاهي در ) بناي نمايشگاهي در ) بناي نمايشگاهي در 11116666شكل(شكل(شكل(شكل(

ي مختلف حيات يك گل بـه تصـوير كشـيده شـده اسـت، مرحلـه غنچـه،         اين سازه در سه شكل و در واقع در سه مرحله

بخـش رشـد، توسـعه و رونـق      شكوفه و گل كامل كه نشان از توسعه و بلوغ شهر دارد. در نهايت ساخت ايـن سـازه نويـد   

  شهر است.اقتصادي هر چه بيشتر اين 

  

  
  .zoomit.ir www مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:    - - - - ) كانسپت طرح بناي نمايشگاه ووجين) كانسپت طرح بناي نمايشگاه ووجين) كانسپت طرح بناي نمايشگاه ووجين) كانسپت طرح بناي نمايشگاه ووجين11117777شكل(شكل(شكل(شكل(

  

  
  .zoomit.ir www مرجع:مرجع:مرجع:مرجع:    ----بناي نمايشگاه ووجينبناي نمايشگاه ووجينبناي نمايشگاه ووجينبناي نمايشگاه ووجين    برشبرشبرشبرش) ) ) ) 11118888شكل(شكل(شكل(شكل(                                                                                                                

 ايـن . اسـت  گرفته قرار مصنوعي درياچه اين زير كه اند شده واقع تمانيساخ روي اصل در زيبا و بزرگ نيلوفر هاي گل اين

 عمليـات . باشـد  مـي  ارتبـاط  در شـهري  مـديريت  و شهرداري بخش با كاربري نظر از و بوده مجزا بخش دو داراي خود بنا



                             
 
 

   

 
 

 همچـون  مختلفـي  هـاي  بخـش  شامل مجموع در و رسيد اتمام به 2013 سال در مدرن و توجه جالب ي سازه اين ساخت

  .هاست نشست برگزاري محل و كنفرانس سالن نمايشگاهي، هاي غرفه ريزي، برنامه دفتر

هاي ساخته شده از نوارهاي فوالدي ضد زنگ در بـر گرفتـه شـده و بخـش درونـي و       اطراف اين سازه با يك سري گلبرگ

تنـوع رنگـي لطيفـي كـه از رنـگ       ها با هاي شش وجهي پوشيده شده است. اين موزائيك بيروني آن هم با كاشي موزائيك

اند. در  اي بس ديدني خلق كرده شوند و همچنين بواسطه نور پردازي محيطي، جلوه سفيد و بژ تا صورتي تيره را شامل مي

ها، نصب يك چلچراغ معلق هفت متري در بخش مركزي اين سازه، كه با شكل قابل توجهش به نوعي ياد  كنار اين ويژگي

  ، خود بر جذابيت و زيبايي هر چه بيشتر محيط افزوده است.ي گل است آور كالله

  

        نتيجه گيري:نتيجه گيري:نتيجه گيري:نتيجه گيري:----4444

 شده با طبيعت خودش ارتباط باعث قطع زدگي ماشين و طبيعت از رويه بي برداري بهره دليل به امروزي متمدن انسان

 ناشي مشكالت از اين بسياري. است آورده بوجود فراواني اجتماعي و جسماني شناختي، روان مشكالت و مسائل كه است

 و طبيعـت  بـا  آشـتي  شـود  زيـادي  توجـه  آن به بايد امروزه كه مهمي مسئله .است آدمي روان و زيست شناخت عدم از

  .است آن انرژي از بهينه استفاده

 . كرد است تعريف طبيعت و انسان جانبه دو و منظم رابطه دستاورد كه اي پديده عنوان به مي توان را معماري واقع در

 بـه  سـه  هر معماري انسان، طبيعت، .بود خواهد غيرممكن اطرافش محيط و انسان با كردن برقرار ارتباط بدون معماري

 ارتبـاط  واسـطه  بـه  مگـر  نيسـت  چرخه مقـدور  اين حركت و مي دهند تشكيل را انسان زندگي چرخه زنجيروار، صورت

تايج نشان مي دهد كه در عرصه معماري آركـي تـايپي   ن .انسان زندگي زنجيره اصلي حلقه سه اين ميان منظم و پيوسته

واالترين هدف، انسان است چرا كه فضاي آركي تايپي فضـاي حضـور انسـان اسـت. ايـن معمـاري كـه بـر اسـاس كهـن           

راه  ازيكـي   در عين ثبات و ايستايي ، پوياست و در عين بي زماني در زمان زنده و جاودانه اسـت.اين معمـاري  الگوهاست 

 و قدرت آفرينش، تجلي گاه جهانمي داند. و اعتقاد دارد كه  طبيعت با مجدد رابطه برقراري را فوق مشكالت كاهش هاي

 هر عقل كه است هستي در جهان خداوند زيباي جلوه هاي از يكي طبيعت، عناصر از كدام هر و خداست بيكران حكمت

سالمت روان انسان كه چالش اصلي ايـن مقالـه اسـت     به تواند مي زيبايي ادراك با انسان و مي سازد حيران را بيننده اي

  .يابد دست

  

        منابع:منابع:منابع:منابع:----5555
  .، فصلنامه علوم رفتاري»روانشناسي محيطي، عرصه مشترك معماري و علوم رفتاري« )؛1391(،.امامقلي،ع، آيوازيان، س -1

  )؛توحيد ، طبيعت، تكامل،تهران، جلد اول، انتشارات قلم.1336بازرگان،مهدي، ( -2

  )؛ منظر الگو، ادراك و فرآيند، انتشارات دانشگاه تهران.1386، سايمون، ترجمه: امين زاده ، (بل -3

  )؛ الفباي روانشناسي محيط براي طراحان، تهران، انتشارات آرمانشهر.1393پاكزاد، جهانشاه،( -4

  ،تهران.12ماهنامه علمي منظر،شماره ، »ماهيت محيط«)؛ 1389جليلي، محمد،( -5
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