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 چکیده 

ا فرهنگ و ه گر سال تا جلوه مانده یبرجاهایی که از گذشته  هاست، اندیشه هنر زاده فکر است و معماری هنر نمایاندن اندیشه     

، معماری ایرانی تجلی روح آسمانی بر زمین است و نمود سانینو خیتار نیب ذرهتمدن باشد، معماری قلب تپنده تاریخ است در زیر 

روانشناسی مکان در معماری گذشته ایران همواره مورد توجه معماران بوده و . تعالی بشری، تبلور احساس و جوشش آدمی است

حس مکان عالوه بر این . روانشناسی محیطی رابطه تنگاتنگی با مکان دارد. یستامروزلگوبرداری در معماری جهت ا مناسب یا نمونه

، از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم، روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک مکان شود یکه موجب احساس راحتی از یک محیط م

حسی است که فرد در   حس مکان،.شود یبه هویت برای افراد م یابی مشخص حمایت کرده و باعث یادآوری تجارب گذشته و دست

در این پژوهش ضمن  .شود نگهداری می  سازد و با حس بازیابی و خواندن دوباره وقایع، نتیجه یک اتفاق یا سنت در درون خود می

ری گذشته ایران، به دنبال بازگویی بهره بردن از اسناد و کتب موجود و همچنین مقاالت کارشده در زمینه حس مکان و اصول معما

الگوهایی برای ظرف مکانی یک فضا در  ها صحبتدر ادامه . یر آن بر مخاطب هستیمتأثاهمیت روانشناسی محیطی یک مکان و 

را توان با تکیه بر اصل مردم واری معماری گذشته، اهمیت آن  یم. معماری، با توجه به بررسی کیفی معماری گذشته ارائه خواهد شد

، تزئینات، گرایی درونعوامل بسیاری چون پیمون و تناسبات، ناگفته نماند که  . در روانشناسی محیط یک امر ضروری قلمداد کرد

 . نمودن بنا دخیل هستندواری  از طبیعت پیرامون در مردم گیری الگومذهب، 
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Abstract 

 Art is the offspring of thought and architecture is the art of illustrating thoughts, the thoughts remaining from 

the past years to manifest years of culture. Architecture is the beating heart of history. Under the scrutiny of 

historians, Iranian architecture is the manifestation of spirit of heaven on earth and human excellence, and 

manifestation of human feelings taste. Psychology of place in the past Iran architecture has always attracted the 

attention of architects, and it is a good example for modeling of modern architecture. Environmental psychology 

has a close relationship with place. Sense of place, in addition to create comfort from an environment, supports 

the cultural notions of the public, social and cultural relations in a specific location and causes to recall past 

experiences and gain identity. Sense of place is a sense that the person forms inside as a result of an event or 

tradition and is preserved by a sense of recovery and re-reading of events. In this study, besides using existing 

documents and books as well as wrought articles on sense of place and basics of old Iranian architecture, we 

look to recite the importance of environmental psychology and its impact on the viewer. In continuation of talks 

some patterns will be presented for the space of an environment in architecture, by studying the quality of past 

architecture. Based on people orientedness of past architecture, its importance in environmental psychology is 

considered necessary. It should not be overlooked that many factors such as modular and proportions, 

introversion, decoration, religion, patterning from the surrounding nature are involved in people orientedness of 

the environment. 
 

Keywords: environmental psychology, glorious architecture, sense of place, basics of past 

architecture, people orientedness 
 

 مقدمه  -1

. کند های محیطی را دنبال می ها، معانی و اولویت پردازد و ارزش های شناختی فرد در رابطه با محیطش می شناسی محیطی به مطالعه نقشه روان     

ا برای نشان دادن جهت حرکت، ه ها، از خط در تهیه این نقشه کاررفته به های فندر . اند شده تهیهها به محیط،  های رفتاری با توجه به ارتباط فعالیت نقشه

های شخصیتی،  های محیطی به ویژگی هایی برای مرتبط ساختن اولویت به تازگی تالش. شود استفاده می... و  شده مصرفها برای نشان دادن زمان  رنگ

 .نژادی و منش ملّی صورت گرفته است

. ریزی شهری دارد شناسی کاربرد زیادی در برنامه روان. رشد روانی بهتر استشناسی محیطی کاربردی، مدیریت بهتر محیط برای زندگی و  هدف روان    

از آنجا . ریزی رشد شهرها در نظر گرفته شود ها باید در برنامه شناختی مردم و عالیق و سالیق آن مطالعه بر روی چگونگی کارکرد اجتماعی، نیازهای روان

  .مندی، کارایی و رشد، ضرورت دارد ریزی مناسب به منظور اطمینان یافتن از حداکثر رضایت امهرفتارهاست، برن محدودکنندهدهنده و  که محیط، شکل

های  دهی رفتارها توسط طراحی های معماری و نیز چگونگی شکل های مردم در سبک شناسی معماری به مطالعه چگونگی بازتاب نیازها و اولویت روان

. ، بررسی دقیق و مناسب نیازهای فرهنگی، اجتماعی و شخصی ساکنان ضرورت داردقبول قابلطراحی پیش از به دست آوردن یک . پردازد مختلف می

توان به استفاده درست یا نادرست از فضا و  از دیگر مالحظات می. پذیری را به حداکثر برساند و انعطاف پذیر تحریکیک طراحی موثر باید آزادی رفتار، 

آموزش مردم در مورد استفاده موثر فضا و مطالعات بعدی درباره اثربخشی انواع . نگی و اجتماعی بودن اشاره کردنیازهای متفاوت و گاه متضاد محرما

 . ها، ضرورت دارد مختلف طراحی

ی بوده و زندگ دست بهچنانکه آرایش معماری نیز هماره . معماری همیشه و همه جا هنری وابسته به زندگی بوده و در ایران بیش از هر جای دیگر     

که  شود میهای مسکونی و اجزاء آن چنین نمایان ( فضا)مردم واری در اندام . در هر زمان روش زندگی بوده که برنامه کار معماری را پی ریخته است

، طاقچهجزائی چون در و پنجره، ا. کند میاست که نیاز یک خانواده را برآورده  ای اندازهبرای نمونه اتاق سه دری که بیشتر برای خوابیدن بکار می رود، به 
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درگاه را به اندازه باالی مردم می ( بلندا) افرازمعماری ایرانی . مناسب داشتند هایی اندازهرف و نیز پستویی که برای انبار رختخواب بکار می رفته نیز 

یک بستر  ی اندازهبه  خواب اتاقپهنای . ه درون سرای آوردگرفته و روزن و روشندان چنان می آراسته که فروغ خورشید و پرتو ماه را به اندازه دلخواه ب

  .است که نشسته و ایستاده در دسترسی باشد ای اندازهو رف به  طاقچهبوده و افزار 

صول را های پاسخده و تأثیرگذار در حیطه روانشناسی محیطی، این ا با مروری بر اصول معماری گذشته و استخراج محیطتالش شده  پژوهشدر این      

شناسی  مبنا قرار دادن جایگاه روان با از این رو. جهت استفاده در فضاهای معماری امروزی استخراج نماییم تا شاهد یک معماری مبتنی بر آرامش باشیم

اهیم رفتاری و کلی، درک مف طور به. گرفته استمد نظر قرار ( معماری ویژه به)محیطی در معماری و اهمیت شناخت ارتباط بین محیط و طراحی 

ز درونی به نوبه خود حائز اهمیت بوده و برگرداندن یا انعکاس این مفاهیم به دنیای فیزیکی و یا کالبدی توسط طراحان محیطی بایستی یکی ا

و جایگاه خود را این درس بایستی در دروس طراحی به کار گرفته  های آموختهبه عبارت دیگر  ؛مهم در امر آموزش طراحی محیط شده باشد های موضوع

 .در برنامه آموزش معماری داشته باشد

 

 روانشناسی محیطی -2

همچنین یکی از علوم کاربردی و . است روش علمی اساس بر ـ انسان خصوص به ـ زنده موجود ذهنِ فرایندهای و رفتارعلم مطالعه  شناسی روان     

علم  .گیرد می بر در را …های تحصیلی است که یافتن ارتباط ذهن و روان آدمی، با مفاهیمی نظیر رشد، سالمت، رفتارهای اجتماعی، شناخت و  شاخه

، کارکرد ذهن، شخصیت، رفتار، روابط بین فردی، خانواده ، انگیزهشناسی پدیدهشناسی مفاهیمی همچون ادراک، شناخت، تمرکز، توجه، احساسات،  روان

  .دهد ها را مورد بررسی قرار می و دیگر زمینه

مفهوم قابلیت در عین . را استفاده کرده است ها صالحیتلوئی کان واژه امکانات و النسلوت براون طراح منظر  ،برای بیان مفهوم قابلیت یک محیط

کافکا معتقد بود که . مفهوم قابلیت محیطی به بعضی از مفاهیم پیشین خود ربط دارد. نظریه طراحی محیطی است سادگی مفهومی قوی و بنیادین در

استفاده لوین از این واژه با . گیبسون این مفهوم را از مفهوم قابلیت اشیای کورت لوین گرفته است. دارد کننده درخواستیا  کننده دعوتاشیا کیفیتی 

بنابراین . شود میمردم به شی داده  های ارزشنیازها و  ی وسیلهلوین معتقد بود که قدر یک شی به . اژه قابلیت محیط متفاوت استاستفاده گیبسون از و

شود تا به کارایی معماری و  های فناوری توجه می امروزه در طراحی و ساخت، بیشتر به پیشرفت.کند میتغییر  کننده دریافتقدر یک شی با تغییر نیاز 

 غیرمستقیم تأثیر فرض پیش با مدرن شناسی روان(. 1931لنگ، ) شود یافته دیده می و این موضوع اغلب در کشورهای توسعه زهای روحی و روانینیا

 طراحان به توجه دیگر سوی از و سو یک از ساخت می شهری و معماری های محیط بررسی به ملزم را خود نهایت در که انسان رفتار بر کالبدی محیط

 و طراحی حرفه با شناسی روان آشنایی تا دید گر باعث شده طراحی فضاهای کنندگان استفاده و مشتریان نیازهای ساختن برطرف جهت در حیطیم

 .(1931مطلبی، ) شناسی محیطی بسته شود و در نتیجه نطفه دانش نو و یا پارادایمی جدید به نام روان گردد آغاز برعکس

های علمی دیگر شامل دو بخش نظری و کاربردی یا علمی بوده و در واقع در پی آشکار سازی  طی مانند بسیاری از رشتهشناسی محی دانش روان     

معماری، فرهنگی و اجتماعی و نیز ابعاد نمادی -شناسی عمومی به فراموشی سپرده شده است؛ ابعادی مانند شرایط کالبدی ابعادی است که در روان

مورد  شناختی زیباییهای  مفاهیم مربوط به محیط و اولویت. پردازد شناسی محیطی به رفتارهای مرتبط با محیط می روان (.1931مرتضوی، )محیطی 

رفتارهای آنی، . دهد محیط انسان در سطوح مختلفی رفتار او را تحت تأثیر قرار می. اند شده دادههای رفتاری نشان  و در قالب نقشه قرارگرفتهمطالعه 

 .گیرد کنند شکل می شخصیت مردم یک کشور، توسط طبیعت و نوع محیطی که در آن زندگی می. افتند یتی هستند که در آن اتفاق میتابعی از وضع

روانشناسی محیطی با شاخه اصلی روانشناسی (Gifford) یفوردگبه عقیده . روانشناسی محیطی مطالعه پیچیده بین مردم و محیط اطرافشان است

توان تعریف  به نظر گیفورد روانشناسی محیطی بررسی متقابل میان فرد و قرارگاه کالبدی وی می. پردازد میمحیط فیزیکی روزمره  تفاوت دارد زیرا به

به ما در درک بهتری از روابط متقابل  تواند میکه  آورد میو فرضیات را فراهم  ها تحقیقعلم چارچوبی از نقطه نظرات،  ینا( Gifford, 1331)کرد 

را انجام داد که بهترین ابزار برای طراحان  هایی ارزیابیپیش از طراحی و ساخت،  توان میبا استفاده از این دانش . و محیط اطراف، کمک کندانسان 

خواهیم  است، برای طراحی بهتر در آینده آمادگی بیشتری داده نشاناگر ما بدانیم چه چیز در گذشته عملکرد بهتری از خود . آید میبه حساب  ای حرفه

و توانمند ساختن برای افراد و  ها ارزشاحساس  گیری شکلمشاهده کرد که محیط نقش اساسی را در  توان میکنترل  های نظریهبا استفاده از . داشت

ش فضاهای که تغییرات مشخصی در طراحی فضاهای مسکونی که باعث کاه کند می بینی پیشفرضیه فضای قابل دفاع . کند میمختلف ایفاء  های گروه

در اوهایو و  هایی محلهدر . ، باعث کاهش جرم خواهد شدشود میشهری عمومی و افزایش طبیعی نظارت، بازبینی و حس مالکیت توسط ساکنین 

سیاتل  نمونه دیگر پارکی در یکی از محالت. نیویورک با در نظر گرفتن این امر در طراحی و توجه به فضاهای قابل دفاع، نرخ جرم کاهش یافته است

 تمیزهرز،  های علفشهروندان نقش فعالی را در از بین بردن . دهند میکه ساکنان محله نهایت مراقبت و نگهداری را از پارک محله خود انجام  باشد می

و تعامل  بیولوژی ،حیطانسان محصول م .دانند میپارک را مال خود  ها آندر اصل . کنند میکلی مراقبت از سالمت پارک ایفاء  طور بهمسیرها و  کردن

هدف برداشتن  پردازد مییفورد روانشناسی محیطی با شاخه اصلی روانشناسی تفاوت دارد زیرا به محیط فیزیکی روزمره گبه عقیده  این دو باهم است

عی انسان در ارتباط با محیط لذا رفتاراجتما. گامی به سوی انطباق هر چه بیشتر محیط زندگی با نیازهای فردی، گروهی و فرهنگی انسان معاصراست

روانشناسی محیطی تاکید بر این موضوع است که چگونه رفتار، احساسات و حس تندرستی انسان تحت تأثیر محیط  در .شود میفیزیکی او بررسی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
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و دانش روانشناسی محیطی استفاده  در معماری باید نیاز کاربران نیز مورد توجه واقع شود و از علوم رفتاری(. 1931مک اندرو، ) گیرد فیزیکی قرار می

 .(1911شولر، ) گردد

است که به زندگی روزمره او در محیط کالبدی مرتبط  ای گونهرفتار انسان به  شناختی روانمحیطی مطالعه  شناسی روان (Craik) بنابر نظریه کریک     

مورد بررسی  ای گونهاین دو بر یکدیگر را به  تأثیراتن با محیط کالبدی و محیطی رابطه انسا شناسی روان آید میکه از این تعریف بر  گونه همان. باشد

 ،او مورد توجه قرار گیرد و به موضوعاتی که در تشریح رفتارهای مردم نقش اساسی دارند مانند ادراک های احتیاجو  ها نگرش های ارزشکه  دهد میقرار 

نیز که از نوع رفتارهای بنیادین انسان  ها مکانحیطی به مطالعه تجربه فردی و جمعی مردم از م شناسی روانلذا . شناخت و رفتارهای فضایی به پردازد

مخاطبین از یک  های واکنشاگر بخواهیم از دیدگاه طراحی به علم روانشناسی محیط بنگریم خواهیم دید که ما با توجه به .عالقمند است باشد، می

تعریف کنیم که  المللی بیناگر بخواهیم به عنوان مباحث روانشناسی محیط را . احی مطلوب دست پیدا کنیمبرای طر معیارهایبه  توانیم می( فضا) محیط

بومی و محیطی با آن برخورد کنیم که باز هم روانشناسی محیط بعد از ایجاد فضا شکل  کامالًلوب دست پیدا کنیم و اگر طبه هدف م توانیم نمیبه واقع 

البته در اینجا منظور از . قراردادهمان نتایج را برای محیط دیگر و کاربری دیگر مورد استفاده  توان نمیافراد  های کنشواو حتی با بررسی  گیرد می

 :توان مواد زیر را بیان کرد شده در روانشناسی محیط می های مطرح ناز نظریه .محیطی و بومی بودن به معنای خرد آن است

: (Free Will Approach) 1 کرداختیاری روی-  

 .کند میفقدان تأثیر محیط را مطرح  ای گونه به. محیط تأثیری روی رفتار و اراده انسان ندارد

 :(Possibility Approach)) ارویکرد امکان گر -2

 .، آزاد استانتخاب درولی در نهایت انسان  آورد می وجود بهمختلف را  های فقدانمحیط امکانات و 

 :(Probability Approach) رویکرد احتمال گرا -9

 .است که جنبه آماری دارد این در، تفاوتش با امکان گرا کند میاحتمال آماری رفتارها را زیاد 

 :(Peterminism Approach) رویکرد قطعیت، جبریت -4

 .تأثیر محیط کامالً قطعی است

 

 ادراک و محیط -3

و برابر ( محیط متغیر و ناپایدار) ENVIRONMENT معادل انگلیسی آن ،است“ یادر برگیرنده دن”و “ کننده احاطه” محیط در فارسی به معنای      

اعم از  کند میکه انسان در آن زندگی  جایی“: معنی شده است گونه این زیست محیطدر فرهنگ فارسی دکتر عمید، .است( محیط)MILIEU اش فرانسه

     ”کشور یا شهر یا جامعه یا خانواده

ژرفی بر  تأثیراین مکاتب که  ترین مهم. تا چگونگی ادراک انسان از رفتارش را در محیط و یا از محیط توضیح دهند اند کرده مکاتب مختلفی سعی      

( اپتیکی)بوم شناختی  شناسی روانسازشمند یا تبادلی و مکتب  شناسی رواندیدگاه ,گشتالت شناسی روانمکتب  اند، داشتهتئوری های محیطی و طراحی 

 گیری شکلو تجربیات ادارک محیطی با فرآیند  ها شکلبین  ریختی همگشتالت برالگوهای ادارکی و  شناسی رواندر جایی که . ن هستندجیمز گیبسو

سازشمند تجربه انسان از محیط و ارتباط متقابل انسان و پیرامونش را مبنا قرار داده و ادراک را به  شناسی روان. نظام عصبی در انسان عالقمند است

اپتیکی گیبسون محیط و بوم را پایه و اساس  شناسی رواناز سویی دیگر . دهد مینند فرآیندی سازشمند بین مشاهده گر و محیط مورد بررسی قرار ما

ی و به وسیله مستقیم و بدون نیاز به نیروی پردازش مغز آدمی از طریق انوار محیط ای گونهمحیطی به  های دادهاو معتقد بود که . داند می ها دادهتمامی 

 .شود میدریافت  کند، می عمل( سیستم)حواس حسی آدمی که به مثابه یک نظام 

  شناخت و (Sense perception) حسی ادراک  برهمکنش نتیجهادراک محیطی با شناخت انسان از محیط همراه است و بر این اساس 

(Recognition) گشتالت  شناسی روانمکتب  اند داشته طراحی وژرفی بر تئوری های محیطی  تأثیرمکاتب روانشناسی محیطی که  ترین مهم. باشد می

 :در واقع باید گفت. جیمز گیبسون هستند( اپتیکی) شناسی بوم شناسی روانو روانشناسی سازشمند یا تبادلی و مکتب 

نظام عصبی در انسان  گیری شکلند و تجربیات ادراک محیطی با فرآی ها شکلبین  ریختی همبر الگوهای ادراکی و  روانشناسی گشتالت 

 است مند عالقه

انسان و پیرامونش را مبنا قرار داده و ادراک را به مانند فرآیندی سازشمند بین  متقابلتجربه انسان از محیط و ارتباط  سازشمند شناسی روان 

 .دهد میمشاهده گر و محیط مورد بررسی قرار 

 ای گونهمحیطی به  های دادهاو معتقد بود که . داند می ها دادهط و بوم را پایه و اساس تمامی گیبسون محی (اپتیکی) بوم شناختی روانشناسی 

عمل ( سیستم)مستقیم و بدون نیاز به نیروی پردازش مغز آدمی از طریق انوار محیطی و به وسیله حواس حسی آدمی که به مثابه یک نظام 

 .شود میدریافت  کند می

اطالق  ،وسیع یا حتی کره زمین قرار دارند ی شده تعریفکامل است که اگرچه در ظاهر به مجموعه اشیایی که در یک فضای  جامع و ای واژهمحیط       

همچون اصول و قوانین حاکم بر عالم هستی و ) غیرمادیو ازجمله فرهنگ ایرانی عوامل و عناصر و مفاهیم  ها فرهنگ، ولی در بسیاری از شود می

بالقوه و : از فضای موجود اطراف انسان که بر دو نوع است است عبارتبه اعتقاد جان لنگ محیط . شود مینیز شامل  را( ع انسانیطبیعیت و فرهنگ جوام
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در واقع . و محیط موثر محیطی است که مورد استفاده شهروندان است کنند میکه طراحان خلق  شود میمحیط بالقوه همان محیطی را شامل . بالفعل

 .آید می دست بهدر حال شدن است و محیط بالقوه محیطی در اندیشه است پس در محیطی موثر که در ادراک و در نتیجه احساس  یک محیط موثر

 

 روانشناسی معماری -4

. تگیرد که همان فضای معماری اس شود در فضایی جدید قرار می انسان هنگامی که متولد می .ای ناگسستنی دارد فضای معماری بازندگی رابطه     

تواند قبل از آنکه  معماری هنر به نظم درآوردن فضاست و انسان نمی .نماید کند و فضا را خلق می کند، به فضا فکر می انسان در فضای معماری زندگی می

ای است روزمره که  هرابطه انسان با فضای معماری رابط .افعال خود را منظم کرده و به زندگی خود نوعی سازمان بخشیده باشد فضا را به نظم درآورد

ها هنوز مسئله اصلی معماری، فضا و  از این رو بعد از قرن .کند زیرا انسان این فضا را از درون نیز تجربه می گیرد؛ بخش مهمی از زندگی او را در بر می

تواند  وجه زندگی یعنی خالقیت می ترین ترین وجه معماری است، از طریق اصلی فضای معماری که اصلی. زندگی و چگونگی ارتباط بین این دو است

گیرد  یک ستون وقتی تنها قرار می. سازد ای را در سطح زمین ایجاد و آن را در فضا قابل رویت می یک عنصر خطی قائم، از قبیل ستون، نقطه .ایجاد شود

یک ستون وقتی درون حجم  .نند از آن بگذرندتوا شود، محورهای بیشماری می دار نیست مگر اینکه در انتهای مسیری باشد که به آن ختم می جهت

تواند به دیوار بچسبد و سطح آن را  کند، یک ستون می گیرد، فضای اطراف خود را تفکیک و در بستن فضا دخالت می ای از فضا قرار می شده تعریف

تواند تقسیمات  گیرد می ه طور آزاد در فضا قرار میتواند کنج فضا را تاکید و تالقی دیوارهای آن را مخفی کند، یک ستون وقتی ب تفکیک نماید، می

گیرد به عنوان مرکز آن فضا خودنمایی نموده، تقسیمات فضایی  یک ستون وقتی در مرکز یک اتاق قرار می .فضایی را در درون یک اتاق تعریف نماید

 .کند مساوی را در فاصله خود و دیوارهای اطراف تعریف می
 

 
 معماری عناصر عمودی در:  شکل 

 

 های یافتهپس از آنکه مفاهیم اولیه روانشناسی محیطی توسط اندیشمندانی چون بارکر و هال گسترش یافت به دلیل اهمیت و خاصیت کاربردی      

و  ریزی امهبرنچون معماری، مهندسی، طراحی داخلی،  هایی حرفهطراحی راه یافت و در  های حرفهنظری در این زمینه، روانشناسی محیطی به حوزه 

 یا شخصی فضای و صدا و سر ازدحام، و شلوغی همچون مواردی در انسان توسط شده ساخته های محیط در. شد گرفته کار به. …طراحی شهری و 

را از روانشناسی که مبانی نظری خود  هایی اندیشهحضور . نالیز و بهبود کیفیت فضاها استفاده نمودآ جهت محیطی روانشناسی های یافته از توان می قلمرو

از اوایل  .کند میچرا که عامل انسان و رفتارهای او را به دقت در امر طراحی ملحوظ  شود میدر معماری باعث ارتقاء کیفیت فضاها  گیرند میمحیطی 

رهای او، خصوصیات فردی و خود را آشکار نمود و بناهایی که مسایل مربوط به انسان، رفتا کم کمدر معماری  هایی اندیشهدهه هفتاد فقدان چنین 

 .بود ایگو پروت مجموعه ها آن ترین شاخص که گذاشتند نابودی به رو بودند نداده قرار نظر مورد را …اجتماعی و

تاً های انسانی در گذشته، فرهنگی منسجم و نوعی رابطه اجتماعی نسب در زمینه اهمیت توجه به روانشناسی در معماری باید اشاره شود که عموم جامعه

های مربوط به  ها و تخصص شد و به همین سبب آگاهی از دانش روشن با نهادها و ساختارهای اجتماعی داشتند، که در طول زمان چندان دگرگون نمی

 .بسیاری از هنرها، از جمله هنر معماری، طی روندی تجربی میسر بود

های معمول و مرتبط با هنر  کردن همه مراحل تجربی و کسب اطالع از دانش توانستند پس از سپری های رسمی می معماران ورزیده حتی بدون آموزش

پذیرفت، بر اطالعات و تجربیات الزم و ضروری برای ابداع و خالقیت  معماری و دستیابی به مرتبه استادی، که غالباً طی فرآیندی طوالنی صورت می

ها و  ها و نیز تعمیق و تخصصی شدن دانش ها و مهارت ی گسترش و افزایش انواع فعالیتهای انسانی از یک سو، در پ اما اینک بیشتر جامعه .دست یابند
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های  بسیاری از رشته( های گوناگون ها، کشورها و جامعه بین تمدن)فنون و از سوی دیگر به ویژه به سبب گسترش ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و فنی 

معماری نیز از  .های تخصصی آموزشی غیرممکن یا بسیار دشوار شده است ها بدون گذراندن دوره در آن اند که مهارت یافته ای توسعه فنی و هنری به گونه

ها مانند فضاهای شهری، عمومی، فرهنگی و  آن گروه از هنرهاست که با موضوعی پیچیده، یعنی فضاهای زیست مواجه است که طراحی برخی از آن

  .پذیرد های مرتبط با معماری به سادگی تحقق نمی ها و تخصص رخی از دانشمذهبی در بهترین صورت ممکن بدون توجه به ب

ای در ایران مورد  هایی است که متأسفانه تاکنون به صورت تخصصی و حرفه دانش روانشناسی به ویژه روانشناسی معماری و محیطی از جمله دانش     

این  .تکه اگرچه نه در همه انواع فضاهای معماری اما مطمئناً در طراحی برخی از انواع فضاها بسیار ضروری و الزم اس توجه قرار نگرفته است درحالی

توانند در توجه به موضوع و جبران  های معماری نیز جایی ندارد و در این صورت برخی از منابع جنبی می موضوع در سرفصل دروس معماری در دانشکده

خصوصیاتی های مشترک،  شوند که ضمن دارا بودن برخی ویژگی هایی ساخته می کمبود منابع سودمند واقع شوند زیرا فضاهای معماری برای انسان

که در طراحی بسیاری از  الگوهایی خاص نیز دارند، درحالی( مربوط به نحوه استفاده از فضا) خاص و متمایز نیز دارند و افزون بر الگوهای رفتاری عمومی

  .شود کنندگان از فضا توجه می شناسانه استفاده های روان انواع فضاهای معماری، کمتر به جنبه

یک مهدکودک یا دبستان یا دبیرستان و سایر مراکز آموزشی، در طراحی مورد نظر قرار گیرد، کمتر ممکن است طراح به این برای نمونه اگر فضای 

شناسانه کودکان کردستان، بلوچستان، آذربایجان، خراسان، فارس و سایر مناطق قومی، فرهنگی،  مسئله توجه کند که روحیه، رفتار و خصوصیات روان

  تواند نقش مهمی داشته باشد وماً یکسان نیست و این نکته در طراحی فضاهای معماری مدارس میاقلیمی ایران، لز

 

 :سیر تحول فضاها در معماری -5

 در این دوره فضای خالی . هاست"لنتو"چون  هایی سازهاولیه  گیری شکلکه محصول  باشد میشامل کارهای دوران باستان  فضای دوره اول

 1831مربوط به  "استون هنج"توان از به عنوان مثال می. ی همانند تندیسی است که در سایت قابل رویت استاست و معمار معنی بیدرون 

 .بوده است دایره نیمستون روی دو دایره و یک  11قبل از میالد نام برد که صورت اولیه آن 

 

 
 . مکان مقدس استون هنج در دشت سالیسبوری در انگلستان، قرار دارد:  شکل 

 اند کرده استفاده می معبد و یا رصدخانه احتماالً از این مکان به عنوان

 

 النهرین بینآن چیزی که در . یابند می، زمانی که طاق و قوس در بناها نمود آید می وجود بهمعماری با تحول سازه  ومفضای دوره د ،

 صورت بهدر این حالت درون و برون بنا دارای معنی است، فضاها دارای شخصیت هستند و . کنیم میآن را مشاهده ... معماری روم و 

انسان است و در ضمن درک  شدن مطرحو آن  افتد میدر اینجا یک اتفاق دیگری نیز . رن، بینابین و برونیعنی دو شوند میطی  مراتب سلسله

 .باشد میاین دوره معبد پانتئون  های نمونهیکی از . شود میانسان نیز از محیط عوض 

 
  از معابد مشهور عصر آگوست که در قرن دوم میالدی مرمت گردید و هنوز موجود است( معبد رومی)پانتئون : 3شکل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF
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 در . گذارند که مصالح جدیدی چون شیشه و فلز پا بر عرصه معماری می معماری مقارن با انقالب صنعتی است، هنگامی فضای دوره سوم

خورند و معماری تبدیل به نقاط و شبکه  در دوره قبل مطرح بود از بین می رود و فضاها به هم پیوند می این دوره، درون و برونی که

. پدیده پارالکس و توازن بصری نیز محصول این دوره است. فضاهای بازی که آزادی دید دارند و دیگر دیوارها در امتداد هم نیستند. شوند می

  .چون خانه آجری، غرفه بارسلونا در آلمان و ساختمان سیگرام اشاره نمود "ون درروهه میس"توان به کارهای  در این دوره می

 

 
و البی  لودویگ میس فان در روهه ساختار این بنا توسط. است نیویورک شهر منهتن در قلب خراشی آسمان ساختمان سیگرام، : 4شکل 

  .طراحی شده است فیلیپ جانسون و فضاهای داخلی آن توسط
 

 در این . دهند خواهند در پیشگاه مخاطب قرار می کنند و آنچه را که می ای است که معماران فضاها را طراحی می ، دورهفضای دوره چهارم

آید، سلسله مراتبی دیگر وجود ندارد و  وجود می شود، فضاهای شیزوفرنی به و از تک معنایی خارج می شود دوره جنسیت فضا مطرح می

 .بخش اعظمی از کارهای گرگ لین و رم کولهاس بدین گونه است. فضاها ریزوم وار هستند و هندسه نااقلیدسی است

   

 اصول معماری اسالمی -6

 ،این معماری نه تنها فراتر از مرز جغرافیایی ایران امروزی نمودی بارز دارد بلکه از نظر تنوع. پیوسته داردسال تاریخ  811معماری در ایران بیش از      

این عناصر از تاالر گوردخمه ها گرفته تا سقف . برخوردار است هزارساله 9عناصر طراحی نیز در معماری ایرانی از قدمتی . گیرد میپهنه وسیعی را در بر 

در واقع معماری ایرانی . اند کردهخود را در زندگی امروز نیز حفظ  تأثیرگذاریو  حضورداشتهمختلف  های ران دوهمواره در  ها ایوانیهار و چ ها چهارطاقی

با این همه به سبکی  ،خارجی دستخوش فترت یا انحراف موقتی بوده های هجومداخلی و  های کشمکشبر اثر  بارها چنددارای استمراری بوده که هر 

مانند سایر  ،است آیینیدر ایران معماری آثار تاریخی در عین اینکه دارای مفهوم و هدف دینی و . شود نمیست یافت که با هیچ سبک دیگری اشتباه د

در این ( 1938نورآقایی،)«.بناست بانی و  دین و آیین و باور ،فرهنگ همسایه ،فرهنگ منطقه ،مصالح موجود ،نقاط جهان وابسته به عواملی چون اقلیم

و حرکت در فاصله زمانی که در این  ها رنگزندگی جهانی بیرون، صداها، . شودفضاست که گسستن از بیرون و پیوستن به درون به تدریج حاصل می

ی است میان ، عالم(شبستان درون)و روحانیت ( میدان برون)این فضایی است که واسطه میان بشریت . گرددمحو می کم کمشود، فضای میانجی طی می

دور کند، جسم و روح و سیری است برای رساندن انسان به نیستی و به هیچ و جایی که از بند حواس رهایی یابد و ظواهر و زوائد را بشناسد و از خود 

 .خود را درک کند و به دریای حقیقت بپیوندد و راه رسیدن به فطرت را طی کند

معمار نهایت هنر خود را این  ،از این رو. شد میوع و منفک از خلقت نبود؛ بلکه جزیی از آن شمرده آثاری مصن،آثار معماری،در جامعه سنتی     

هم در عمل آسیبی به طبیعت نرساند و هم در سیمای خود با طبیعت  ،که اثر او دانست میکه اثری متباین با طبیعت بسازد؛ بلکه در این  دانست نمی

بهبود بخشیدن آن ضوابط  ،و وظیفه خود را در نهایت دید می، معمار خود را مستحیل در جامعه و معیارهای آن در عالم پیش از مدرن. متباین نباشد

تازه در چهارچوب زیباشناسی مقبول و با  های طرحنوآوری به معنای در انداختن . نوآوری در آن زمان نیز ممدوح بود؛ اما مفهومی دیگر داشت. دانست می

از تجارب  گیری بهرهو خود را موظف به  شمردند میبلکه بدعت مذموم  ،تجاوز از این حدود را نه نوآوری ممدوح. کرد میایجاب  حفظ اصولی بود که سنت

 (14-11،هندی بیدقیومی )». دانستند میمطلوب انسان  گاه سکونتهزاران ساله معماران پیش از خود در فراهم آوردن 

پیوسته از لحاظ  های بافتزیرا بسیاری از بناها به خصوص بناهای قدیمی درون گرای واقع در  ،دهنده است فضای رابط و اتصال یک ،فضای ورودی     

 گونه اینچون بیشتر  اند، یافتهپیوند و ترکیبی فعال می  ،کالبدی، کارکردی و بصری غالباً تنها از طریق فضای ورودی با معبر یا سایر فضاهای عمومی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B3_%D9%81%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B3_%D9%81%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
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به این سبب فضای ورودی یک فضای ارتباطی و اتصال دهنده یک بنا با محیط پیرامونش . بودند ای شده طراحیی بناها فاقد نماهای بیرون

با بسته  ،شکل ترین سادهو  ترین عمومیدر . عامل در نظارت بر ارتباط دانست ترین مهم توان میدرِ ورودی هر بنا را  (112: 1912سلطان زاده، )«.باشد می

در )از فضا اراده نمایند، این ارتباط را به صورت دلخواه  کنندگان استفادهو سپس در هر زمان که مالکان یا  شود میباط قطع ارت ،شدن درِ ورودی

 ،کوبه و حلقه، در روی درهای ورودی برای مردان و زنان: کننده آگاهوجود دو نوع وسیله . ایجاد کنند توانند می( مختلف و برای افراد گوناگون های زمان

 ها؛ خانهجداگانه برای بخش بیرونی و اندرونی در برخی از  های ورودی مسجدها،جداگانه برای زنان و مردان در بعضی  های ورودیمچنین وجود ه

نحوه  ها، روشیکی دیگر از این . گوناگونی صورت می گرفته است های روشنظارت بر ارتباط با . مربوط به کنترل ارتباط است های شیوهاز  هایی نمونه

 ها خانهدر . الزم را در چگونگی ایجاد ارتباط بین یک فضا با فضاهای پیرامون آن تأمین نماید های هدفاست که هدف یا  ای گونهطراحی فضای ورودی به 

مسیر حرکت  ردندک مییک شخص نامحرم از جلوی فضای ورودی به داخل خانه دید داشته باشد و نیز برای تأمین حداکثر امنیت سعی  خواستند نمیکه 

 (119: 1912سلطان زاده، )«.در داخل فضای ورودی را تا حد امکان طوالنی نمایند

به نحوی که از جلوی درگاه یا  کردند، میطراحی  غیرمستقیممسیر فضای ورودی را به صورت پیچ در پیچ و  ،برای حفظ محرمیت ساکنان یک فضا     

البته در برخی موارد برای . شد میدرونگرا در نظر گرفته  های خانهاین هدف بیشتر در طراحی فضای ورودی  .هشتی نتوان فضاهای داخلی را مشاهده کرد

یکی از باورهای مردم ایران زندگی ( 134: 1912سلطان زاده، )«.ساختند میتأمین امنیت بیشتر برای ساکنان یک فضا نیز مسیر دسترسی را پیچ در پیچ 

ساختمان در گرداگرد یک  های اندام دهی سامانمعماران ایرانی با . ساخته است گرا درونمعماری ایران را  ای گونهن امر به شخصی و حرمت آن بوده که ای

 (1938نورآقایی، )«.داد میو تنها یک هشتی این دو را به هم پیوند  کردند مییا چند میان سرا، ساختمان را از جهان بیرون جدا 

. بیشتر به خوابگاه تبدیل شده است،آرامش و رجوع به خانواده ،آسایش،امروزی بیشتر از آنکه مکانی باشند برای خلوت های خانهشاید بتوان گفت که 

و ساعات  دهند میو دورهم جمع شدن را به بیرون از خانه ارجاع  ها مهمانیو حتی  ها فعالیتافراد در بیشتر ساعات، بیرون از خانه هستند و تمامی 

 ؛اهل خانه باید از دیده شدن و شنیده شدن در امان باشند. خلوت و آرامش را به ارمغان بیاورد ،خانه باید برای ساکنین خود .آیند میخانه پایانی روز، به 

 .خلوت و محرمیت در معماری امروزی ایرانی جایگاهی کمرنگ دارد. دهد میامری که در آپارتمان های امروزی به ندرت رخ 

 

 ط آن با روانشناسی محیطیاصول معماری و ارتبا -7

 گرایی درون

انتهای  انسان با ساختن خانه از فراخنای بی. در پیدایش خانه است بنیادی عنصرهای ممیز اساسی خانه ایرانی است که  گرایی یکی از ارزش درون     

او در طبیعتی که بدون حضور . آورد فتن روی میشدن و تمرکز یا  از پراکندگی و گریزندگی طبیعت به جمع. آید یک نقطه گرد می در خودپیرامون 

 این با. بخشد می واقعیت تجمع و تمرکز این به خانه کردن بنا  آورد و با انسان رها شده و پراکنده است با حضور خود تمرکز و تجمع و معنی پدید می

بلکه خانه خود درون  نیست خانه خود آوردن پدید از جدا و مستقل مریا خانه درون آوردن پدید. آورد می وجود به نیز را بیرون بلکه درون تنها نه او کار

گرایی خانه  شاید منظور از اصطالح درون. کند شود تحقق پیدا نمی نشیند و ساکن می آید و می است اما درون بدون حضور انسانی که در جایی گرد می

دهد  ست یعنی آغاز گفتگو و همزیستی میان درون و برون در داخل خود خانه روی میایرانی آن است که در خانه ایرانی بیرون هم به درون آورده شده ا

بینی و  گرایی یعنی آوردن نمونه بیرون به درون را شاید بتوان جهان گونه درون این. در حیاطی که مثال کوچکی از باغ دلخواه یا پنجره آسمان است

  .فرهنگ قوم ایرانی دانست

 

 
  ها در کاشان، ایران خانه عامری: 5شکل 

 

  
 

 کثرت و وحدت 

یکی از . ر ابنیه مختلف به آن اهمیت داده شده است، مقوله وحدت و کثرت استهای شاخص معماری ایرانی که در دوران مختلف و د یکی از گرایش     

یعنی در معماری ایرانی هر عنصر یا هر فرم یا هر فضا هم به صورت منفرد  ؛توان در رابطه خاص بین جزء و کل معنی کرد مفاهیم وحدت و کثرت را می
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  .توان به وضوح آن را مشاهده کرد های ایرانی می انهاست و هم به صورت ترکیبی، مفهومی که در تمام خ درک قابل

  

 
  ها در کاشان، ایران خانه عامری: 6شکل 

 

 نظمی نظم و بی

در هنر ایران . اند های ایران داشته ای در معماری خانه کننده ریاضیات و هندسه نقش بسیار تعیین. ایرانی مترادف هندسه است معماری درنظم      

به  عمدتاًشاید بتوان گفت که معماری ایرانی بر خالف معماری غربی . اند ها همواره از ترکیبات هندسی بسیار ابتدایی به وجود آمده ترین فرم پیچیده

به آسانی در خاطر حفظ و با ابزار  را آنریزی شده است تا بتوان  همین دلیل معماری بر اساس اصول ساده هندسی پایهبه  یافته انتقالصورت شفاهی 

جز و کل است، مطلق است و تغییرناپذیر و انسان را با منطق  کننده متحدعنصر  اساساًهندسه . ای از قبیل ریسمان و شاقول پیدا کرد بسیار ساده

 .های هندسی نه کمی بلکه کیفی است ارزش فرم. سازد م طبیعت و آسمان آشنا میآفرینش با نجوم و نظ

  
 

 

 

 
 

 و یکنواختی گوناگونی 

د معماری ایرانی در کلیت خویش دارای تنوع بسیار زیادی است ولی چون ابزار بیان این تنوع محدود است در نهایت نوعی یکنواختی ظاهری ایجا     

ها و به خصوص در  شویم که در تمامی ابنیه اما با کمی دقت متوجه می ؛های ایران است معماری ایران همچنین معماری خانهکنند که از ویژگی مهم  می

 .خورد به طور مطلق موجود است و نه یکنواختی بلکه قرابتی موزون ما بین این دو مفهوم به زیبایی به چشم می گوناگونیها نه  خانه

  

 مرکزیت 

 خانه در. دارد بروز و نمود شهرها در محور یا مرکز صورت به آن  ا و ساختار شهرهای ایرانی دارای مرکزیتی است که ما به ازاء کالبدیتمامی بناه     

 .یابد می نمود... و  خانه حوض ها، خانه مرکزی حیاط در گاه مرکزیت نیز

  

 ایهام و ابهام 

به این . مکمل هر صورت خارجی واقعیتی درونی است که ذات نهانی آن است. ی و نیز درونی استدر معماری ایرانی هر چیزی دارای معنایی برون     

 .شود مکشوف می تأویلعناصر معنایی نمادین دارند که از رهگذر  همه. است تأویلسبب معماری و شهرسازی ایرانی دارای ابهام و ایهام و قابل 

  

 تعادل 

شهر  پذیری جمعیتمیزان  اوالً، از بستر طبیعی آن ایجادکنندگانبدان مفهوم که با شناخت طراحان و . ل استمعماری و شهرسازی ایرانی متعاد     

. گرفت توسعه کالبدی بناها و شهر با اتکا به مصالح طبیعی موجود در منطقه انجام می ثانیاً. گردد متناسب با توان و ذخیره موجود در طبیعت تنظیم می

 .و شناسایی است درک قابلدر نماها و احجام  ویژه بهفضاهای معماری  دهنده تشکیلتعادل میان اجزاء  در معماری نیز ثالثاً

  

 تنوع 

معماری و شهرسازی ایرانی اگر چه دارای ابهام و ایهام برای بیگانگان است لکن برای حفظ سرزندگی و شناسایی برای ساکنین اصلی، خود را      

و گیاه و استفاده  سایه و، بازی نور نما طاقاستفاده از . خرد و کالن تنوع ایجاد شده است های مقیاسبه همین سبب در  و داند؛ مینیازمند به ایجاد تنوع 

 .از عناصر نمادین همه با این هدف بوده است

  

 طبیعت با هماهنگی

 آنکه بر عالوه ساکنین آن در  ها دارای حیاطی مرکزی هستند کهدر شهر ایرانی بنا. معماری و شهرسازی ایرانی ارتباطی دو سویه با طبیعت دارد     

 .است شده منظور گیاه و گل و نما آب دارند را خورشید و ستارگان ماه، آسمان، مشاهده امکان

 طبیعیداری از عوامل بر است که بهترین بهره ای گونه بهگیری ابنیه  جهت. خاک است ویژه بهمصالح مورد استفاده در ساخت و سازها مصالح طبیعی و 

ای از نقاط به فراخور نیاز، با ابداع عناصری نظیر بادگیر و فضاهایی نظیر شبستان و شوادان  پاره در. را به همراه داشته باشد( آفتاب، باد و نزوالت جوی)

 اند تهدیدهای طبیعی را به فرصت تبدیل نموده
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 (محرمیت و حرمت) خانواده و اشخاص حرم و حریم حفظ 

 ای گونه به. حفظ حرمت خانواده و توجه به اصل محرمیت، از بارزترین تجلیات اصول اعتقادی و فرهنگی در معماری و شهرسازی ایرانی بوده است     

 نشانگر ت،متفاو های کوبه ها خانه ورودی در  بر روی حال درعین. اشرافی از همسایگان متوجه ساکنین نیست گونه هیچکه در طراحی بناهای مسکونی 

ها و عدم  تعبیه فضایی به نام هشتی در ورودی خانه فضایی، مراتب سلسله طراحی بیرونی، و اندرونی فضاهای گیری شکل. است کننده مراجعه جنسیت

 های اندامساختمانی با  یها انداممردم واری معماری ایران و رعایت تناسب میان . داخلی خانه در بدو ورود، از اثرات این معماری است فضاهای دیدامکان 

 .انسان از دیگر مصادیق حرمت است
 

  

 اسراف از پرهیز 

 از پرهیز به خاص توجه و ها حداقل با اجرا و طراحی ایرانی بناهای و شهر در تا است شده موجب شهر طبیعی بستر در موجود منابع  محدودیت     

 .است شده تأمین نیاز حد در تنها نیز فعالیت و زندگی فضاهای. شود انجام بیهودگی
 

ارتباط معماری با مفاهیم  نماید و گونه بناها ایفا می ای را در این شده در معماری سنتی ایرانی، معنا و مفاهیم نقش مهم و ویژه عالوه بر مباحث مطرح     

 .ین پژوهش خارج استکند که صحبت از آن، از حیطه ا ، این معماری را مقدس و آسمانی می(معماری قدسی)فرازمینی 

    

 گیری نتیجه -8

 نارضایتی پس از و جهانی های جنگ متعاقب ها آن ائتالف طریق از که است معماری و رفتاری علوم بین مشترک حوزه محیط روانشناسی دانش     

 .است واقعی محیط در انسان مطالعه آن هدف که آمده پدید نداشته، ای جلوه آن در انسان غیرمادی نیازهای و انگیزه که مدرن معماری فضاهای از مردم

 لذا .است کالبدی محیط و انسان روان بر متکی رفتارهای ارتباط بررسی همانا سازد، می مجزا شناسی روان های شاخه سایر از را محیط شناسی روان آنچه

معماری نیز از آن  .است کرده ایجاد ها آن و محیطی نشناسا روان بین ناگسستنی پیوندی شده طراحی فضاهای شناختی روان بررسی به طراحان توجه

مانند فضاهای شهری، عمومی، فرهنگی و مذهبی  ها آنگروه از هنرهاست که با موضوعی پیچیده، یعنی فضاهای زیست مواجه است که طراحی برخی از 

دانش روانشناسی به ویژه   .پذیرد نمیسادگی تحقق مرتبط با معماری به  های تخصصو  ها دانشدر بهترین صورت ممکن بدون توجه به برخی از 

در ایران مورد توجه قرار نگرفته است  ای حرفهتاکنون به صورت تخصصی و  متأسفانهاست که  هایی دانشروانشناسی معماری و محیطی از جمله 

توجه به علم روانشناسی . ا بسیار ضروری و الزم استدر طراحی برخی از انواع فضاه مطمئناًاگرچه نه در همه انواع فضاهای معماری اما  که درحالی

ای هدایت کنند که آسایش که  این دانش، معماری بناها رو به گونه محیطی امر ضروری است که دانشجویان معماری باید با شناخت کافی و بهره بردن از

هستند؛ به مکانی ... های صوتی و روزمره در شلوغی شهر و آلودگیمخاطبینی که . شود را به ساکنین آن هدیه دهد از اهداف مهم در معماری محسوب می

 .ها را تحت تأثیر خود قرار دهد و آرامش را به آنان هدیه دهد نیاز دارند که روان آن

روزگاری شناسی که روان .توجه نکردن به روانشناسی محیط و تاثیر آن بر مخاطب استبحران معماری امروز ناشی از کمبود خالقیت نیست، بلکه از      

در واقع آنچه ضامن بقا و جاودانگی این میراث تمدن . را از دست دادهایم ها آنقدرتمندانه در وجود ما ریشه داشت و اکنون بر اثر غفلت و ناسپاسی خود 

تعادل به تمام ابعاد مطرح در در کنار توجه م بخش هستیهنری، آفرینندگانشان و انتساب آن به خالق  های آفرینشمعماری شده است، عدم اتکاء 

 .معماری است
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