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آهور 3

 1كارشناسي ارشد مهندسي معماري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اهر ،ايران
 2كارشناسي ارشد مهندسي معماري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اهر ،ايران
 3كارشناسي ارشد مهندسي معماري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اهر ،ايران
نام نويسنده مسئول:
مهدیه آهور

چکيده
آنتروپومتري يكي از علوم زير مجموعه مهم علم ارگونومي مي باشد كه در مباحث طراحي
معماري  ،طراحي ابزار  ,وسايل  ,ماشين آالت و كليه طراحي هاي مورد استفاده انسان،نقش
اساسي دارد  .پر واضح است كه در طراحي معماري در ارتباط با انسان بايد اختالف هاي
ابعادي و ديگر اختالفها در بين استفاده كنندگان را در نظر گرفت  ،اين مهم با به كارگيري
علم آنتروپومتري با استفاده از علم آمارعملي تامين خواهد شد  .تاكنون در كشور ما در
خصوص آنتروپومتري ،تحقيقات زيربنايي و كاربردي جدي و قابل توجهي صورت نگرفته است
 .تحقيق حاضر ،مطالعه اي از آنتروپومتري تاريخ معماري اسالمي ايران مي باشد كه به
بررسي بقعه شيخ شهاب الدين اهرپرداخته است .نتايج اين تحقيق مي تواند به طراحي داخلي
و رنگ درمعماري مورد استفاده انسان قرار گيرد چون كه اين تحقيق نشان ميدهد شناخت
ابعاد و اندازه ها ي بدن انسان از بدو خلقت وي امري مهم تلقي مي شده  ،با كسب چنين
شناختي انسانها توانستند شرايط زيستي و محيطي را به نفع خويش سوق دهند و موفق به
شناخت و كشف محيطي راحتتر و مناسبتر براي زندگي شوند  .انسانها با شناخت اندازه ها و
تناسبات بدني خود توانستند ارتباط مستقيمي ميان اعضاي بدن خويش و فعاليتهاي روزانه
بدست آورند كه اين مسئله دراين بنا مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج حاصل نشان مي دهد
آنتروپومتري در معماري ايران ودر اين بناي تاريخي بسيار مورد توجه قرارمي گرفته است.
كه تكيه بر رعايت اصول شناخت ابعاد بدن و روابط آنها در فضا ،پلي ميان مردم واري معماري
ايران و اين علوم (ارگونومي و آنتروپومتري) ايجاد نمود تا خواننده را با اسامي علوم تربيتي
آشنا سازد كه سالهاي دور در اين مرز و بوم بطور خودآگاه رعايت مي شود .

واژگان کليدي :ارگونومي ،آنتروپومتري ،بقعه شيخ شهاب الدين اهري،رنگ.
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(مطالعه ي موردي بقعه شيخ شهاب الدین اهري )

مجله علمی رویکردهای پژوهشی درمهندسی عمران و معماری (سال دوم)

بررسی تطبيقی آنتروپومتري در معماري اسالمی و معماري مدرن
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مقدمه
با نشان دادن عملكرد معماران گذشته به ابعاد و اندازه هاي انساني و فيزيولوژي ادراک در معماريشناخت كليت صورت و معناي عوامل
انساني و چگونگي درک اين ويژگيها در فضاي عملكردي  .مي توان گفت بزرگترين هدف خلق فضاهاي عملكردي پيدا كردن  ،مناسبترين
راهها براي فعاليتهاي انساني بود و همچنين منجر به تهيه اطالعاتي طبق استانداردهاي موجود جهت طراحي بهينه و بدون پرت در فضاهاي
معماري شود.

روش تحقيق
در اين پژوهش متكي بر مطالعات كتابخانه اي و عمدتاً رجوع به منابع فارسي ترجمه شده است  .رجوع به گزارش هاي صاحبنظران و
محققان علوم تربيتي و تربيت بدني در مورد عملكرد موردي اعضاي بدن و نحوه فعاليتهاي آنها در شرايط خاص تحقيقي است  .در اين مقاله
بحث بر سر عوامل اصلي انساني  ،مسائل و موارد خاص و بررسي چگونگي آنها شروع شده است .روند شكل گيري و تكامل آنها موجب درک
صحيح تري از چگونگي اين علوم در معماري مي شود.

انسان شناسی
در تاريخ انسان شناسي نظريه هاي مختلفي وجود دارد كه پژوهشگ ر امروزي نبايد يكي را درست و ديگري را نا درست بداند،بلكه
بايستي ميان تمامي اين نظريه هاي نوعي توازن ايجاد كند  .يكي از مسائل بسيار نو در دانش امروزٰ آشنايي با پديده انسان است .متاسفانه
علوم طبيعي و تكنيک  ،خود را با اقتصاد پيوند داده اند.اين هر سه فاقد ارزش هاي اخالقي روشنگرانه اند و هر يک در برابر يافتن پاسخي به
پرسش انسان چست ويا به چه چيز معنا داري براي زندگي نياز دارد  ،روز به روز ،بي هيچ محدوديتي ،گسترش مي يابند.امروزه با آنكه به
شدت با مشكل رابطه انسان با محيط زيست روبرو هستيم ،اما هنوز خود انسان را نمي شناسيم.

نظریه معماري
براي انسان شناسي معماري نياز به تئوري هاي معماري داريم اين تركيب از دهه 70مطرح شد ودر اصل واكنشي به بحران معماري
ناشي از روانشناسي جامع شناختي در پايان دهه  60است كه بخشي تحت نفوذ محققان تاريخ هنر وبخشي با تأثيراز عقالني گرايي ايتاليايي
با انتقاد شديد از معماري نامناسبش به گسترش نظريه هاي معماري انجاميد.

تعریف انسان شناسی از مفهوم معماري
در اين تعريف با توجه به ساخت آشيانه هاي ميمونها وتاثيري كه بر انسان داشته،مسئله ساختن ديگر ،نه با جنبه زيبايي شناختي كه
مسئله انسان مربوط ميگردد.فرض بسيار مهم مسئله فضا است .يعني ساختن در واقع ساختدار كردن فضايي است كه انسان در ان مي زيد.
اين به اين معنا است كه انسان فضا را نظم مي بخشد در اين فضايي كه ميرود يا مي ايستد نظم بپذيرد واين نظم هنگام پذيرش ديگر امور
واقعي نيز توليد ميشود وبا آنها كار ميكند.
در هر حال آغاز معماري مسئله اي است كه نه تنها معماران را بلكه دين شناسان و هنرمندان را به خود مشغول كرده است .
انسان شناسی و مهندسی انسان ( ارگونومی و آنتروپومتري )

شکل )1نحوه اندازه ابعاد انسان(12ساله)
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ارگونومي ) (Ergonomyدانش نوين است  ،به گونه اي بينابيني در بين دانشهاي مهندسي  ،پزشكي و روان شناسي قرار داشته و
بطور مستقيم با طراحي محيطي رابطه دارد .ارگونومي علمي است كه طراحي ابزار و وسائل مورد نياز براي كار و زندگي انسان را مورد مطالعه
قرار مي دهد  .واژه ارگونومي از تركيب دو كلمه ) (Ergoبه معني تغيير دادن و مناسب كردن و ) (nomoبه معني كار به وجود آمده است
 .اين علم  ،رابطه انسان را با محيط  ،وسائل مورد نياز كار و زندگي او بررسي مي كند  .در واقع ارگونومي تواناييهاي موجود در بدن را در
انجام فعاليتهاي روزمره مورد مطالعه قرار مي دهد  .با استفاده از اين علم  ،وسائل و امكانات زندگي با وض عيت جسماني افراد سازگار مي
شود و با فيزيولوژي وضعيت جسمي افراد مطابقت داده مي شود .
هدف ارگونومي حمايت و حفاظت از انسان با توجه به شرايط جسماني اوست .اين حمايت بر مبناي روش و شرايط كار و زندگي انسان
استوار مي باشد و با توجه به محدوديتها و گنجايش هاي انسان شامل مي شود
در علم ارگونومي سعي بر اين است كه محيط و شرايط كار را مناسب شرايط شخص استفاده كننده تغيير دهند  .به عبارت ديگر  ،با
ايجاد تغيير در نوع فعاليتهاي خسته كننده  ،كار را آسان مي كنند و با بهره گيري از اطالعات و داده هاي دانشهاي مورد استفاده مي كوشد
محيطي را پديد آورد كه در آن فرد از باالترين كارآمد و كارآيي برخوردار باشد و در كمترين افت كاري قرار گيرد .
آنتروپومتري ( تن سنجی) :با توجه به اين موضوع كه طراحي معماري بر اساس انسان و نيازهاي فضايي انسان انجام مي شود  ،يكي
از موارد مهمي كه در ارگونومي مطرح مي شود آنتروپومتري است  .آنتروپومتري  ،علم سنجش ابعاد بدن مي باشد  .در اين مبحث از جمله
اهداف مهم تعيين دامنه ابعاد اندام مختلف در بين افراد بشر مي باشد  .به كمک سنجشهاي مطرح در آنتروپومتري مي توان اين اطالعات
اوليه را بدست آورد.انسان سنجي در طراحي باعث ايجاد ارتباط بين گوناگوني ابعاد بدن انسان و چگونگي كاربرد علمي آنها در فضاي عملكردي
مي شود  .آنتروپومتري به دو شكل عمده ساختاري يا استاتيكي و كاربردي يا ديناميكي تعريف شده است .
در آنتروپومتري ساختاري كه روش بدست آوردن آن آسان است  ،بدن در حال سكون و بدون حركت را شامل مي شود  .در آنتروپومتري
كاربردي ابعاد حركتي و دامنه حركتي اندام شامل اندازه گيري در وضعيتهاي مختلف كاري يا حركتي بحث مي شود .

تاریخچه مهندسی انسان در معماري
رويكرد فيلسوفان،هنرمندان و معماران به ابعاد و اندازه هاي انسان به قرنها پيش باز مي گردد  .در رساله اي از ويترويوس )(vitruvius
يک قرن قبل از ميالد مسيح مي زيسته چنين آمده است « :مي توان چنين تصور كرد كه طبيعت بدن انسان اين گونه طرح ريزي شده است
كه از چانه تا باالي پيشاني و دستگاه موي سر  ،يک دهم قامت انسان  .از مچ دست تا نوک انگشت مياني به همين نسبت  .از چانه تا فرق
سر يک هشتم .از باالي سينه تا موهاي سر ،يک ششم و از ميان سينه تا انتهاي فرق سر  ،يک چهارم كل بدن است … همين ويژگيهاي
منحصر به فرد است كه براي نقاشان و پيكرتراشان عهد باستان  ،شهرتي عالم گير به ارمغان آورده است .
نقطه مركزي بدن انسان را مي توان ناف او فرض كرد  .به نحوي كه اگر شخص  ،پشت به زمين با دستها و پاهاي باز بخوابد و پرگاري
روي ناف او قرار گيرد  ،پيرامون او مي توان دايره اي رسم كرد  ،به طوري كه دست ها و پاها از داخل به آن مماس باشد .اگر فاصله بين
پاشنه هاي پا تا سر و فاصله ي بين دستها را در حالت كامالً بازاندازه بگيريم  ،به اين نتيجه مي رسيم كه بدن را نيز مي توان در يک مربع
گنجاند » .
ويتروويوس نه تنها تناسب ها  ،بلكه مفاهيم مقياس را نيز مركز توجه قرار داده است  .با نظري به طرح يک معبد يوناني  ،چنين استنباط
مي شود كه عالوه بر تناسب هاي انساني  ،تناسبهاي ديگري همچون اينچ  ،وجب  ،فوت و ذراع در عمليات ساختماني نيز رعايت شده است.
طي قرون وسطي  ،ديونيسيوس ) (Dionysiusراهب قامت هر انسان را به اندازه نه برابر سر او در نظر گرفت و چنينيوچنين
) (CenniniCenniniايتاليايي كه در قرن پانزدهم زندگي مي كرد طول قامت انسان را با طول قامت و فاصله در دست انسان در حالت باز
 ،برابر مي دانست  .لئوناردوداوينچي در دوره رنسانس  ،تصوير خود را از انسان را بر پاية الگوي انساني ويتروويس خلق كرد  .در اواسط قرن
نوزدهم ميالدي  ،جان گيبسون ) (John Gibsonو جي بونومي ) (j.bonomiتصوير و تيروويوس را بازسازي كردند  .بعد از  2000سال
گذشت زمان از ده كتابي كه ويتروويوس در باب معماري نگاشته بود  ،لوكوربوزيه با خلق مدول هاي خود عالقه اش را به قواعد و تيروويوس
ابراز داشت .
مبحث اندام سنجي  ،بدون دخالت آنچه « نسبت طالئي » خوانده مي شود  ،كامل نخواهد شد  .نسبت طالئي نامي بود كه در قرن
نوزدهم ميالدي به تناسبهاي بدست آمده از تقسيمات خطي داده شد و حال اين كه او كليه ) (Euclidسيصد سال قبل از ميالد مسيح در
يونان  ،اين تناسبات را تحت عنوان « بي نهايت و نسبت متوسط » ياد كرده است  .مطابق با گفته اوكليد  ،اين نسبت زماني صحيح است كه
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خطي را به دو قسمت نامساوي بزرگتر و كوچكتر تقسيم كنيم  .دست كم سه مشخصه براي هر تناسب مورد نظر است  ،ولي آنچه نسبت
طالئي را در مقايسه با ديگر تقسيمات برتري مي دهد  ،آن است كه در آن  ،مشخصه سوم تناسب با حاصل دو مشخصه ديگر برابر است .
نظرية نسبت طالئي چنان مورد توجه قرار گرفت كه در اوائل قرن شانزدهم ميالدي  ،لوكا پاكولي) (Luca Paccoliـ دوست نزديک
داوينچي و شايد نامدارترين رياضي دان زمان خويش ـ كتابي با نام « تناسب الهي » نوشت كه در آن  ،با نظري صوفي مآبانه به علم و هنر
نگريسته بود  .براي مثال وي ادعا كرده بود كه مي تواند در بدن انسان يا حتي حروف التين  ،يک اصل هنري و زيباشناختي را متجلي سازد.
نسبت طالئي به عنوان برت رين نسبت ها و تناسب ها شناخته شده است  .در عمل  ،روش اوكليد با اغلب افراد تطابق دارد  .اين روش،
گرچه در دوره رنسانس به كار گرفته شد  ،ولي به نظر مي آيد كه در معماري عهد باستان و قرون وسطي نيز كاربرد داشته است .حتي در
قرن حاضر  ،مشتاق ترين هوادار آن يعني لوكوربوزيه در سال  1948بر اساس « نسبت طالئي » كتابي به رشته تحرير درآورد .
در نسبت طالئي جالبترين نكته اي كه مد نظر قرار مي گيرد  .شكل و هيئت انسان است .اگر از ناف  ،خطي به موازات خط افق رسم
شود سه اندازه متفاوت از بدن به دست مي آيد  .يک اندازه قامت يا فاصله بين سر تا زمين  ،ديگري فاصله بين ناف تا زمين و سومي  ،فاصله
بين سر تا ناف را نشان مي دهد  .چنانچه در اندازه گيري  ،دقت الزم صورت گيرد  ،مي توان به نسبت  1/618رسيد كه نسبت بين قد و
فاصله ناف از زمين است  .اين سه نسبت تا حد زيادي روش اوكليد ( بي نهايت و نسبت متوسط ) را تأييد مي كنند .
به رغم تالشهاي ويتروويوس براي مربوط ساختن اندام انسان با دستگاه اندازه گيري كه در طراحي معابد توسط يونانيان به كار گرفته
شده بود  ،نسبت ها بيش از اندازه گيري ها و كاركردها در نظر گرفته شده بود و حال اين كه  ،اصول و مباني انساني بيشتر داراي جنبه هنري
مي باشند تا اندازه هائي قابل قياس  .حتي تا دهه هاي اخير نيز  ،ارتباط بين ابعاد انساني و اندازه بدن  ،به عنوان عامل مهمي در مراحل
طراحي ،از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است  .ارتباط ياد شده در هيچ زمينه اي  ،طبق آنچه در امريكا « عوامل مهندسي انساني » يا در
اروپا « كار پژوهي » خوانده مي شود  ،رشد و بالندگي نداشته است .البته ذكر اين نكته الزم است كه ابعاد اندام  ،تنها يكي از زمينه هاي
مهندسي انساني يا كار پژوهي است كه خود،ناشي از پيچيدگي ذاتي اين زمينه ها مي باشد.بر همين اساس ،مهندسي انساني (مهندسي عوامل
انساني  ،كارپژوهي  ،بررسي حركات موجودات زنده) تنها به يک زمينه علمي محدود نمي شود،بلكه تلفيقي از دانشهاي زيستي (حياتي) هم
چون روان شناسي  ،انسان شناسي  ،فيزيولوژي و پزشكي با مهندسي مي باشد.

انسان سنجی در معماري ایران
با توجه به تمام گفته ها در زمينه انسان سنجي و مهندسي انسان حال بازندگي كلي نسبت به اين روابط در معماري ايران خواهيم
داشت .يكي از اصول اساسي معماري ايران اصل مردم واري است يعني داشتن مقياس انساني و آن را مي توان در عناصر مختلف معماري
درک نمود.
بطور مثال  :معمار ايراني بل ندي درگاه را به اندازه قامت انسان در نظر مي گرفته و روزت و روشندان را چنان قرار مي داده كه فروغ
خورشيد و پرتو ماه را به اندازه دلخواه به درون فضا آورد .سه دري را كه همان اتاق خواب است به اندازه اي مي گرفته كه بر حسب نيازهاي
مختلف يک زن و مرد و بچه يا بچه ه اي آنها لوازم مورد نياز و … در نظر گرفته شده است  .بلندي طاقچه و رف به اندازه اي است كه نشسته
و ايستاده به آساني در دسترسي باشد.در ديگر عناصر نيز اين تلفيق  ،منطق و زيبايي مشاهده مي گردد.بطور مثال براي جلوگيري از گزندگي
گرماي زياد مناطق ارسيها (ارسي يعني گشاده و باز) را از قطعات ريزي ساخته اند يا از پنام (عايق) در دو پوسته نمودن ديوارها استفاده مي
شد .سقف اطاق را با خوانچه يا كاربندي چنان مي ساخته كه متناسب با اندام باشد يا اينكه از قطاربند براي انساني كردن مقياس اطاقهايي
با ارتفاع بلند استفاده مي كرد و نمو نه هاي ديگر كه تمامي آنها نشان دهنده آنتروپومتري و ارگونومي در بكارگيري دانش تمامي مراحل
زندگي يک فرد در فضاهاي ايراني است.
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کلياتی در مورد بقعه شيخ شهاب الدین اهري

شكل  )2نماي روبه روي بقعه شيخ شهاب الدين اهري

مجموعه فرهنگي  ،تاريخي شيخ شهاب الدين اهري گنجينه اي از آثار ناب تاريخي ارسباران مي باشد ،كه يكي از جاذبه هاي تاريخي
منطقه ارسباران در آذربايجان شرقي است.و در پارک شيخ شهاب الدين قرار گرفته و آرامگاه شيخ شهاب الدين محمد اهري عارف بزرگ قرن
 7هجري است .اين بناي تاريخي با معماري اسالمي نشانگر ذوق و هنر مردم اين ديار در روزگار گذشته مي باشد .تاريخچه اين بقعه به عصر
شاه عباس اول مي رسد ولي قدمت بعضي از قسمتهاي آن از جمله حصار سنگي مقبره ،خود مقبره و ضمائم آن و درب شرقي به قبل از
دوره صفويه يعني به دوره ايلخاني مربوط مي شود .مشخصات دوره ايلخاني كه در اين بنا ديده مي شوند عبارتند از :بلندسازي ارتفاع بنا،
تبديل مقطع  4ضلعي به  8ضلعي به وسيله فيل گوشها در نقطه شروع گنبد ،و گنبد دو پوش .اين بقعه  1497متر مربع بوده كه در تهيه
ساروج و گل ساختمان ،ميليونها تخم مرغ نذري مردم به كار رفته است.
ویژگیهاي بنا:

شکل  )3پالن همکف بقعه شيخ شهاب الدین اهري

 -1بناهاي چهارگوش يعني با مقطع مربعي شكل و با تعبيه بازوهايي در جهت هاي فرعي جغرافيايي و تبديل آن به فيل گوش كه به
وسيله آنها مقطع مربعي شكل به مقطع هشت ضلعي و احداث گنبد دو پوسته منجر شد.
 -2مرتفع سازي بناها جهت نشان دادن اوج قدرت خويش.
 -3گچبريهاي كامالً حرفه اي در داخل بنا

شناسایی قسمتهاي مختلف بنا و تزئينات آنها:
خانقاه (مسجد بزرگ) :فضاي بزرگي كه زير گنبد دوپوش قرار گرفته مقطع مربعي شكل دارد و هر ضلع آن  11/20متر و ارتفاع آن
 18متر و ضخامت ديوارهايش  1/30متر ميباشد و در اصطالح محلي به قوشخانه معروف است .در اين مسجد محرابي ديده نمي شود و شايد
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محل برگزاري مراسم مختل ف دراويش يا محل اجتماع علماء بوده است .اين مسجد به وسيله درهايي در شرق و غرب به  2اتاق جانبي راه
دارد كه قرينه هم ساخته شده اند كه به چنين خانه (محل نگهداري ظروف چيني) معروف شده است .و توسط درهاي ديگر به ايوان بزرگ و
صحن داخل مرتبط ميشود.
اتاقها (دهليزها) :اتاقهاي ضلع شرقي و غربي مسجد بزرگ هر كدام به ابعاد  9/60و  6 /30متر ،قرينه هم ساخته شدهاند .پهناي
اتاق خواب به اندازه ي يک بستر بوده بخش اتاق ها و فضاهاي مربوط به آن زير مجموعه بخش خانه داري مي باشند كه در تاسيسات ايران
گردي از ميهمانان پذيرايي نموده و محل اقامت ميهمان محسوب مي شود .اين محل اقامت ( اتاق ها) بايد داراي مجموعه شرايط كمي و
كيفي بوده و نيازمندي هاي اساسي جسمي و روحي افراد را تامين نمايد اما بايد دانست اصول كلي بهداشتي در تمام اين تاسيسات يكسان
و تعريف شده مي باشد اولين مسئله در اتاق ها ابعاد مناسب براي اقامت افراد مي باشد كه برابر استاندارد هاي بهداشتي هر سه نفر بايد در
دو اتاق  3×4اقامت داشته باشند.بعبارتي هر نفر به  8متر مربع فضا جهت اقامت نياز دارد و برابر استاندارد هر شخص نياز به  3تا  5متر مكعب
فضا جهت اس تراحت و نيازتنفس دارد و اين ابعاد بايد در ابتدا و هنگام تهيه نقشه معماري مدنظر قرار گيرد.
از نظر بهداشتي و استانداردهاي آنتروپومتري تخت خواب ها بايد داراي شرايطي به شرح ذيل باشند مبلمان مورد استفاده در اين فضا
متناسب با فرهنگ افراد خانه مي باشد .قالي و پشتي براي مبلمان استفاده مي شده است .ابعاد اين فضا ضريبي از اندازه هاي قالي ايراني
كه معموالً  9 ، 6و  12متري هستند ،تبعيت ميكند .با شناخت ابعاد و وضعيت انسان در حالت استفاده از مبل مي توان به اندازه اي تقريبي
از مبلمان اين فضا دست يافت.

شکل  )4پالن و موقعيت اتاق خواب در معماري مدرن

شکل  )5پالن و موقعيت اتاق در بقعه شيخ شهاب الدین اهري

مناره ها:ارتفاع مناره ها كه دوتاست  18متر مي باشد .بدنه منارهها با كاشي فيروزه اي به طول  21سانتي متر و ضخامت  7سانتي متر
پوشيده شده بود ،ولي متأسفانه در سال  1345بدنه مناره شرقي را كنده و به جاي آن از آجر استفاده نمودند كه از ابهت بنا كاسته و به علت
رنگ نخودي آجرها با مناره غربي كه هنوز با كاشيهاي فيروزه اي پوشيده مانده است ناهمگوني دارد .در هر يک از مناره ها آيينه محدب به
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طول  3/8متر و عرض  70سانتي متر بود ه كه در اثر حمله روسها از بين رفته است و جاي آن در مناره غربي كامال نمايان و از سطح زمين
 1/75متر بلندي داشته است.
راه پلهها:از ضلع غربي و شرقي ايوان بزرگ با  52پله به بالي مناره ها راهي مارپيچي وجود دارد .پله ها در داخل مناره ها دور ستون
آجري پيچيده شده به باالي مناره ها مي رسد .كه اين ستون آجري در نوع خود بي نظير و بي اندازه زيبا و قابل توجه است.
چله خانه:اتاقي است كه عرفا به چله نشيني و رياضت مي پرداختند .هيچ پنجره يا روشنايي ندارد و محلي خلوت بوده كه تنها به
عبادت و شب زنده داري اختصاص داشته است .
چينی خانه :اتاقي بوده كه اختصاص به ظروف چيني (براي پذيرايي) داشته است و در حال حاضر اثري از ظروف فوق باقي نمانده
است .اين اتاق در محل به جين خانه معروف است.
درب جنوبی:اين در راه ورود و خروج به حياط بقعه (محل آرمگاه) مي باشد و در محل به قبله قاپوسي معروف است.
درب شرقی:اين در به گون چيخان قاپوسي معروف است .اين در با ارتفاع  1/45سانتي متر و عرض  65سانتي متر طوري ساخته شده
كه موقع ورود به حياط كه آرامگاه شيخ در آنجاست انسان ناخودآگاه در حال تعظيم و به صورت خميده به حياط وارد مي شود و از همان
لحظه ورود  ،انسان در برابر عظمت معنوي شيخ متواضع نه سر تعظيم فرود مي آورد .در باالي در ،سر در ،سنگي با الواح تزئينات سنگي با
پايه و نيم ستونها و لوحهاي سنگي نصب شده است .در يكي از سنگها نام مقدس پيامبر گرامي اسالم (ص)و ائمه معصومين عليهماالسالم
حک شده است .نام شيخ در سنگ نبشته اي در سر درب شرقي بقعه شيخ چنين بيان شده است« :سلطان عارفين ،قطب السالكين ،شيخ
المحققين ،سلطان شهاب الدين اهري قدس اهلل روحه العزيز».
گنبد:گنبد مسجد شيخ شهاب الدين با قطر  20/11متر پس از گنبدهاي بزرگ اردبيل ،مسجد كبود تبريز و مسجد جمعه اروميه،
چهارمين گنبد بزرگ آذربايجان است.
مسجد
فضاي بزرگي كه زير گنبد قرار گرفته مقطعي مربعي شكل دارد كه هر ضلع آن  11/20متر است و ارتفاع آن  18متر و ضخامت ديوارهايش
 1/30متر مي باشد  .در اين مسجد محرابي ديده نمي شود و شايد محل برگزاري مراسم مختلف دراويش يا محل اجتماع علما بوده است .
اين مسجد به وسيله درب هايي در شرق و غرب به دو اتاق جانبي راه دارد و توسط درهايي ديگر به ايوان بزرگ و صحن داخل مرتبط مي
شود  .مسجد بزرگ در محل به خانقاه و بعضاً به قوشوخانا معروف است ..
مزار شيخ :در داخل حياط بقعه  ،محوطه اي است در حصار سنگي مشبكي با تزيين مخصوص محاط شده است  .دور تا دور باالي اين معجر سنگي
 ،نواري مركب از ستونكهاي آويخته شده  ،ديده مي شود كه بر ستون هاي كوچک حجاري شده اي سوار است  .درداخل اين حصار و در
سمت شمال آن  ،مزار مطهر شيخ شهاب واقع مي باشد  .سنگ قبر مكعب مستطيل سياه رنگي به ارتفاع  34سانتي متر بر روي مزار قرار
داده شده و در روي قطعه سنگ كوچكي نام شيخ نوشته شده است .
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شکل  )6آرامگاه شيخ شهاب الدین اهري

شکل  )7نحوه اندازه گيري قسمت هاي از بدن انسان نشسته و ایستاده
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جدول شماره  :1اختالفات ابعاد بدن مردان و زنان

طراحی داخلی
طراحي داخلي دراين بنا  ،داستاني است كه شخصيت اصلي آن خود انسان است؛ در اين بين حضور او در اين فضا ،چگونگي آن و ويژگي
هاي فضايي كه انسان در آن قرار مي گيرد ،مي تواند تداعي كننده اصولي باشد كه فضا را محدوده در دسترس كاربران دانسته اند .در طراحي
داخلي استفاده مؤثر از فضا و ارتباط آن با محيط ،مهم تلقي شده است.تاقچه ها ،رف ها ،ارسي ها ،هشتي ها ،باغچه ها تنها شماري از عناصر
كالبدي طراحي داخلي در اين بنا ديده ميشودروش معماراين بناي تاريخي در گذشته به كارگيري اين عناصر ،در راستاي آن بوده تا از
جذابيت فُرم كاسته ش ود و به غناي فضا افزوده گردد .اين همان هندسه همراه با تزئينات است .مسأله اي كه در رابطه با فضا مطرح مي شود،
رعايت ابعاد انساني در طراحي داخلي است .ارتباط بين ابعاد انساني با فضاهاي داخلي به يكي از فاكتورهاي مهم طراحي شده كه از آن تحت
عنوان ارگونومي يا كار پژوهي در ديد كلي و اندام سنجي ) (Anthropometryدر ديد جزئي ،ياد مي شود .در طراحي داخلي رابطه درسـت
انسان با فضا تعريـف شده و ابعاد بدن انسان ها براي سهولت دسترسي هاي فضايي مد نظر قرار گرفته شده .افراز تاقچه و رف به اندازه اي
است كه به آساني در دسترس مباشد.

شکل  )8ویترین نصب شده بر دیوارها  ،دسترسی فرد مذکر و مونث در معماري مدرن
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جدول شماره  :2اندازه ویترین نصب شده بر دیوارها  ،دسترسی فرد مذکر و مونث در معماري مدرن

اينچ

سانتي متر

F

72

182/9

G

69

175/3

H

42-50

106-127/7

I

12-16

40/30-6/5

J

18

45/7

K

24-32

81/61-3

L

39-42

106/99-7/1

M

36-39

99/91-1/4

جدول شماره  :3اندازه تاقچه نصب شده بر دیوارها  ،دسترسی فرد مذکر و مونث در معماري اسالمی

سانتي متر
F

180

G

172

H

53

I

تاقچه ها به دليل توكار بودن فاصله اي براي آن تعريف نشده

J

46

K

تاقچه ها به دليل توكار بودن فاصله اي براي آن تعريف نشده

L

99-107

M

99-91

جدول شماره  :4وضعيت بدن مردان و زنان بزرگسال برحسب اینچ و سانتی متر ( احمدي نژاد )96 ، 1378 ،

برحسب اينچ و سانتي متر

حداكثر عمق بدن

حداكثر پهناي بدن

اينچ
سانتي متر

22/8
57/9

13
33

اينچ
سانتي متر

18/8
47/8

10/1
25/7

جدول شماره  :5فضاي ارتباطات در راهروها و گذرگاه ها ( احمدي نژاد )259 ، 1378 ،

اينچ

سانتي متر

C
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شکل  )9پالن قسمت ورودي و اندازه راهروها

شکل  )10راهروي قسمت ورودي به مسجد

فيزیولوژي ادراک رنگ و طراحی
در مورد آثار فيزيولوژيک ادراک روانشناختي رنگ نظرهايي وجود دارد .افرادي معتقدند كه ،تمام رنگهاي تيره افسرده كننده هستند ...
و تمام رنگ هاي روشن زندگي را آسان تر ،روشن تر و دوستانه تر مي كنند .اين اظهار نطر بيشتر مبتني بر مشاهده اي شخصي است تا
مشاهده اي بر اساس مطالعه سازمان يافته .بعضي از رنگها با تاكيد كمتر روي ديوارها ،اتاق ها را بزرگتر نشان مي دهند .بسياري از اين نظرها
قابل تاييد تجربي اند ،ولي اين كه موجوديتي فيزيولوژيک يا فرهنگي دارند روشن نيست ( .عيني فر  ) 146 ، 1390 ،پيشينه نظري بسياري
از اين مشاهدات ناشناخته است؛ در حالي كه در مواردي يكديگر را تاييد مي كنند ،تناقض هاي زيادي نيز دارند .در مورد اثر رنگ بر ادراک
اندازه  ،احساس دهني گرما ،و واكنشهاي روان شناختي مشاهدات زير را داشته است:
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جدول شماره :6اثر رنگ بر ادراک اندازه،احساس دهني گرما،و واكنشهاي روان شناختي ( عيني فر ) 147 ، 1390 ،

رنگ

احساس فاصله

احساس گرما

انگيزش رواني

آبي
سبز
قرمز
نارنجي
زرد
قهوه اي
بنفش

دورتر
دورتر
نزديک
خيلي نزديک
نزديک
خيلي نزديک
خيلي نزديک

سرد
سرد و خنثي
گرم
خيلي گرم
خيلي گرم
خنثي
سرد

پرآسايش
خيلي پر آسايش
خيلي برانگيزنده
برانگيزنده
برانگيزنده
برانگيزنده
تهاجمي ،افسرده كننده

در تعريف رنگ آن را خاصيت بصري فرم دانسته اند.در حقيقت عنصر فرم از طريق رنگ معنا مي يابد.رنگ در طراحي داخلي احساس
آدمي را تحت تأثير قرار داده و روي فرم تأكيد مي كند ،ضمن آنكه رنگ ،حس مقياس را هم موجب مي شود .كاربرد رنگ هم،از يک فضاي
داخلي به فضاي ديگر فرق مي كند و در كاربرد رنگ ،توجه به خصلت هاي رواني آدميان ضرورت تام دارد.رنگ فيروزه اي نماد جواني است.
اين رنگ اثر آرامش دهنده دارد .فيروزه اي رنگ ارتباط است.اين رنگ تركيبي از خصيصه رشد سبز و ويژگي ارتباط آبي مي باشد .آبي فيروزه
اي باعث سهولت ارتباط بين اشخاص در جايي كه توسط اين رنگ احاطه شده اند مي شود.فراست و كشف و شهود را به همراه دارد .بصيرت
و اشراق و انديشه را معنا ميكنددروني است كه در انسان حالتي ماورايي ايجاد ميكند .رنگ هاي آبي فيروزه اي كه در اين بنا،جلوه هايي
از معاني باطني جاري در بطن رنگ هايند روان شناسي رنگ در قرآن نيز مورد تامل جدي قرار گرفته است .رنگ از عوامل بصري سازنده فضا
مي باشد و اهميت ويژه اي در هنرهاي بصري دارد .در فرهنگ هاي مختلف رنگهاي معاني مختلف دارند حتي اين ويژگي ممكن است در
افراد مختلف نيز متفاوت باشد .رنگ نيز چون عوامل بصري ديگر هم تأثيرات فيزيولوژيک و هم رواني بر افراد دارد و به اين لحاظ در معماري
بدان توجه شده است.

آب
 - 3آب :اب در فلسفه اسالمي بن هستي محسوب مي شود «وجعلنامن الماء كل شي حي» و در عين حال عامل تطهير نيز است .اين
صفت ذاتي (كه بر اشياء پليد مهر پاكي و تطهير مي زند ) چنان با حقيقت بنا در معماري اسالمي ارتباط دارد كه حضورش در متن معماري
اسالمي بنا را مطهر كرده و صفت تطهير مي دهد حضور اب در ورودي مجموعهفرهنگي  ،تاريخي شيخ شهاب الدين به ويژه نزديكي آن به
قسمت در ورودي مسجد ،تنها آن را عاملي فيزيكي براي تطهير عابدي قرار مي دهد كه براي عبادت خود به اين تطهير نياز دارد  ،بلكه به بنا
نيز صفت تطهير مي دهد  .پيوند تنگاتنگ آب و معماري اسالمي در آياتي از قران به ظرافت و عظمت احساس مي شود ،آب حائل ميان «او»و
هستي و در عين حال و اصل عالم به حضرت اوست  ،معماري اسالمي با آب برخوردي كاشفانه دارد  ،حضور بي مثال آب از صعوبت بنا مي
كاهد  ،شفافيتش پرده از جاودانگي بناهايي بر مي دارد كه بر آخرت استوار گشته اند  .بي رنگي اش  ،آدمي را به بي رنگي مي خواند و از
ننگي كه از صورت رنگ خاصل مي شود مي رهاند و سياليتش بر سست بنياني عمارت هايي داللت دارد كه آدميان به تصور جاودانگي دنيا
با نفي دارالقرار بر بستري از توهم بنا مي كنند ،اب در عرفان و هنر اسالمي  ،جلوه پاكي ها  ،زيبايي ها و هم خوي حق است .به طور كلي ذر
اين بنا هنر اسالمي سعي دارد تا احديت خداوند را ال به الي رنگها فرم ها  ،نورها و اصوات متجلي سازد .يعني سعي در نماياندن معنا تا
جايي ممكن در صورت دارد.
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خالصه و جمع بندي
در پيشگفتار اين نوشتار به ابعاد بدن انسان و شناخت اين ابعاد با درک ارتباط مستقيم ميان اين اعضاء و فعاليتهاي انسان در فضاهاي
زيستي اشاره شد و بهبود وضعيت زيستي و بهداشتي زندگي را از اثرات شناخت آنها ناشي دانست و بزرگترين هدف خلق فضاي عملكردي را
پيدا كردن مناسبترين راهها براي فعاليتهاي انساني برشمرد.در ادامه به عناصر شناخت فيزيكي انسان اشاره شد و باتغيير ارگونومي و
آنتروپومتري رابطه بين محيط زندگي به ابعاد انساني،وسايل مورد نياز ،و خواستهاي فيزيكي او به شرح و بسط موضوع ادامه داده و با بازگشتي
به گذشته سابقة اين علوم را رديابي كرده تا دامنه آنها را تا زمان حال روشن و واضح گردد.مطالب فوق گوياي اين مطلب است كه با در نظر
گرفتن تمامي قوانين ارگونومي و آنتروپومتري كه در ساليان اخير مباحثي در اين رشته ها نقل مجالس علمي و علوم رفتاري مجامع علمي و
رفتارسنجي دنيا باب شده است معمار ايراني در تمام زمينه ها براي انسان ارزشي واال قائل بوده و در تمام مراحل ساخت ابنيه جايگاه استفاده
كننده آن را لحاظ كرده و همت خود را بر آن داشته كه بتواند با خلق فضايي مناسب فضا را از تمامي لحاظ براي زندگي متعالي انساني فراهم
سازد .بهره گيري از اين دانشها باعث ايجاد پيشنهادهايي در جهت بهبود فرآيند طراحي محيط زيست و كار شده است.اين دانشها امروزه به
صورت راهكارهايي در اختيار طراحان  ،نقاشان  ،معماران و … و ساير افراد قرار مي گيرد  .تا با در دست داشتن آنها  ،خالق فضاها و امكاناتي
باشند كه انسان را در امر بهبود وضعيت زندگي ياري نمايد تا بتوان با اين نوع معماري اسالمي به شيوه هاي مختلف آرامش را به زندگي ها
بازگرداند.
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