
 1 -11، ص  1311 بهار، 16مهندسی عمران و معماری ایران ، شماره در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 چکيده

 دانش مرتبط عنوانبهروانشناسی محیط  های مرتبط با حوزةارتباط انسان و محیط، محور بحث

روح و روان آدمی پس  یسوبه اخیر است؛ دلیل این مهم، عطشِ در چند دهة محورانسانبا رفتار 

قرن حاضر  فرا مدرن دورة ساختِانسانمربوط به فضاهای تفکرات  ناکارآمد بعضاًهای از اندیشه

روزانه  انانسگیرد و هر آنتروپوفیلیک )انسانی( قرار می هایفضادر دسته  جمعیفضاهای  باشد.می

های مشتق از مساجد و فضا گذراند کهمی هاساعت از عمر خود را در این محیط 8تا  6حداقل 

 یاانهکتابخبه روش توصیفی و تحلیل، بررسی در اسناد  آن نیز مشمول سخن. پژوهش در دست،

دانش روانشناسی و  در این حوزه به دنبال آن است که با استفاده از شدهانجام یهاپژوهشو 

که موجب  تماعیاجدر طراحی فضاهای  موردتوجه یهامؤلفهانسان و محیط  ارتباط چندگانة

شود را کنکاش کند. نتایج تحقیق حاکی از آن می ادشدهی هایمحیط کالبدارتقای سطح کیفی 

نار در ک کنندگاناستفادهجسمی  یهایژگیوجانمایی مبلمان و  ازجملهعواملی  است که توجه به

ی و نور طبیع ریتأثنظیر برخورد با طبیعت،  هاآنذهنی  مرتفع نمودن نیازهای روانی و احساسیِ

 رگذاریتأث جمعی یهاطیمحو همچنین عوامل مکمل دیگر در افزایش سطح کیفی این  هارنگ

 مظروف در ظرف نامبرده خواهد شد. مثبتاست و موجب بهبود راندمان 

رد ، رویکجمعیمحيط، روانشناسی محيط، شایستگی محيط، فضاهاي  :يديکل واژگان

  احتمال گرا.
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 3يد حسن حسينی، س3محمديپریا شاه، 1محمد بهزادپور

گروه معماری دانشگاه فنی مهندسی واحد هشتگرد،  وقتتمامی علمئتیهو عضو  اریاستاد 1

 .دانشگاه آزاد اسالمی، هشتگرد، ایران
 دانشجوی کارشناسی ارشد، معماری، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران. 2

 ی گروه عمران دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه رجاء قزوین، ایران.علمئتیهمربی و عضو  3

 
 نام نویسنده مسئول:

 محمديپریا شاه

بر بهبود کيفيت فضاهاي جمعی  مؤثربررسی پارامترهاي 

 با توجه به شایستگی محيط

 29/11/1398تاریخ دریافت: 

 2/2/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
 ازجمله ،نوینبر روی طراحی بناهای  جدیدنسل  در دوران معاصر، نگاه معماری مدرن و در امتداد آن معماران آکادمیکِ"

معاصر جریان اعتقادات و ة در جامع"به بیانی دیگر،  "(.3: 1393و همکاران،  نژاد یمهدو) مساجد، تأثیرهای فراوانی داشته است

 شهرهاالنکپیدایش  تحوالت دنیای مدرن، صنعتی شدن، ریتأثاز همگنی گذشته برخوردار نیست و زندگی مردم تحت  زندگی ةنحو

افزایش خاصیت ربایش محیط و ». لذا در راستای غایتِ بسیار زیادی شده است یهایدگرگونچار و رشد تکنولوژی و ارتباطات، د

 یرسبرقابل، در علم روانشناسی محیط و ارتباط انسان با محیط فردفردبه یهایژگیوتوجه به " «1ادیهای جمعیِ عبجذب در فضا

و  گیردشکل می کنندگاناستفادهیط انطباق فضاها با خصوصیات و شرااین گرایش از علوم بر مبنای " ".(1: 1391)پاکزاد،  است

: 1391، یچراغشاهدر دو سطح فضاهای داخلی و خارجی است ) ساختانسانهدف آن بازبینی و توجه مجدد به فضاهای مصنوع و 

خشی بمختلف قابل ارزیابی است که  یهایبنددستهدر ارتباط بین انسان و محیط " تر ملزوم به بیان است کهدر ابعاد جزئی ".(13

احتمال اینکه  شدهیطراحو عقیده دارد در فضاهای ویژه و  پردازدیم« نگاه احتمال گرا»از این نظریه به رویکردی تحت عنوان 

 با نحوةاین مسئله ارتباط مستقیم " ".(51: 1393، )لنگ باشدیار زیاد میهای رفتاری مشابه از خود بروز دهند، بسافراد واکنش

محیط  یریتأثیبمستقیم محیط بر انسان یا جبر محیط و یا  ریتأثموجود در این زمینه دارد.  یهایتئوربرخورد انسان با محیط و 

پژوهش در ، الذکرمشروح فوق جه بهبا تو "(.236: 1393نسبت به انسان یا نگاه اختیاری و یا رویکردی بین این دو مسئله )اندرو ،

  مؤثر است.پی یافتن پارامترهایی است که در بهبود کیفیت فضایی 

 

 بيان مسئله 
با آگاهی از تعامل پیوستة محیط و انسان و همچنین با دانش و مطالعاتی که صحه بر شفابخشی و انرژیِ متحول کنندة 

بر  وسیلة اثربخشی محیط. لذا خطیر است تا بهافتیدستتوان به برآیند حاصله از تأثیر معماری بر انسان گذارد، میمحیط می

که بُعد تأثیرگذاریِ  اثر گذاشت 2معماریِ همبودی یک فضای جمعی، بر جذب افراد در کالبد عنوانبه «مذهبی»کاربرانِ کاربری 

های جمعی، چراغی است در جهت های بهبود فضادر حقیقت بررسی و مطالعة پارامتر این باب نیز مثبت است. شناختیِجامعه

ارتباط بین انسان و محیط از دید متنوعی »( عقیده دارد: 1393لنگ )"افزایش خاصیت ربایش محیط برای کاربری مذهبی. 

ز این قبیل موارد هستند. این ارتباط میان محیط جغرافیایی، کالبدی، اجتماعی، ذهنی و ... ا"«. است یبنددستهو  یریگیپقابل

 علوم مرتبط با آن به معماران و طراحان  نام روانشناسی محیط است که گسترة دانشی نوین به یریگشکلانسان و محیط مبنای 

دو ش روانشناسی محیط طی هدف دان" "(.11: 1395)اروجلو،رسد شهری، جامعه شناسان، مردم شناسان و روانشناسان نیز می

مراد از محیط لیکن  "(.11: 1393، )لنگاز جهات گوناگون است  ادشدهی یهاطیمحگذشته، انطباق انسان با هر یک از  یا سه دهة

 شود. های زمینی و جغرافیایی میاست که شامل مکان 3تحقیق، محیط کالبدیدر این 

ه ک است ییهایریپذانطباقای از مجموعه درواقع"و ، بخشی از فضای زیست انسان بوده شدهساختهمنظور اصلی از محیط 

جدول زیر به بررسی و تشریح انواع محیط با توجه  "(.11: 1395 کند )اروجلو،های جغرافیایی و فرهنگی، ایجاد میانسان با محیط

 ( پرداخته است.1393) به نظر لنگ

 

 

 

 

 

                                                           
 های جمعی عبادی، عبادتگاه اسالمی و یا همان مسجد است.در این پژوهش مقصود از فضا 1 

 اجتماعی، جمعی. 2 
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 (1333)نگارنده با اقتباس از لنگ،  ،بررسی و تعریف انواع محيط. 1جدول

 تعریف انواع محيط

 های زمینی و جغرافیاییشامل مکان محیط کالبدی

 رویکرد اختیاری

 رویکرد جبری

 رویکرد امکان گرا

 رویکرد احتمال گرا

 .هاگروهشامل نهادهای متشکل از افراد و  محیط اجتماعی

 دهند.آن واکنش نشان می مجموعه عواملی که فرد به محیط رفتاری

 های اطراف انسان است.مجموعه واقعیت محیط جغرافیایی

 .فردی جهان و باورهای مربوط به آن محیط  شخصی

 .فرهنگی یهاگروهاجتماعی و  گرفته از قومیت، طبقة تأنش محیط مفهومی

 

گرایان عقیده دارند بین دو فرد با شرایط یکسان، احتمال به بیانی،است.  ییگرااحتمالدر بررسی حاضر،  موردتوجهرویکرد 

، رگیدعبارتبهدهد. ، وضعیت روحی و رفتاری بهتری از خود بروز میکندیمزندگی یا فعالیت  یترمطلوبفردی که در محیط 

های متفاوت را داراست. اگر تحلیل پیش رو صحیح و درست فرض شود، یک محیط توانایی بروز رفتارهای مشابه در انسان

تواند موجب ارتقای رفتار و حرکاتِ اشخاص مرتبط با آن مکان شود. توان گفت کیفیت، و مطلوبیت یک مکان، میمی طورقطعبه

تواند ها میذاتی انسان یهایژگیوبرای ارتقای سطح محیط، با توجه به  ییهامؤلفهاست که در نظر گرفتن فرض بر آن  جتاًینت

طلوب در بودن یک فضا یکی از ویژگی م ریپذجمع(، 1359طبق نظر فرگاس ) .توانِ روحی و جسمی انسان شود باال بردنموجب 

  ارتقای سطح کیفی فضاهاست.

 

  هدف پژوهش
با تکیه بر دانش  همچون مساجد اجتماعیدر ارتقای سطح کیفی فضاهای  موردتوجه یهامؤلفههدف نوشتار حاضر بررسی 

 روانشناسی محیط است.

 

  پژوهش فرضيه و سؤال اصلی
ای که در جوامع بشری داللت بر تأثیر مستقیم و مثبت محیط بر کالبد و روح با اتکا به تمامی مطالعات و علوم مکتسبه

 توان فرآیندبه اهمیت موضوع فضای عبادی و تأثیر آن در زندگی انسان، چگونه می با توجهانسان دارند، قابل پرسش است 

  گردد؟ کاربر با فضا انیارتباط م شیافزاای وارد نمود که سبب گونهتأثیرگذاری معماری را در این حیطه به

تعانت توان ابتدا به اساست که می که گسترة تأثیرگذاری معماری از جزء تا کل است، پنداردر راستای پرسش، با مداقه بر آن

یجة مطلوب و تصاعدی به نت جیتدربهاز علم روانشناسی محیط بر فرد تأثیر گذاشته شود و سپس فرد و افراد تأثیر گرفته، جامعه را 

 خواهند رساند.

 

 روش پژوهش 
 یاهدهیپدشرایط یا ها توصیف کردن هایی است که هدف آنشامل مجموعه روشروش تحقیق حاضر تحلیلی و توصیفی؛ 

ه ب رساندنیاری با و یاباشد شناخت بیشتر شرایط موجود  در جهت مؤثر تواندمی این نوع از تحقیق،است. اجرای  یموردبررس

وع در ارتباط با موض شدهانجام یهاپژوهشبنابراین با استفاده از اطالعات مستند و  واقع شود. رگذاریتأث، یریگمیتصمفرآیند 
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روند تحقیق تکامل خواهد  ،ها و استنباط پژوهشگربا کنار هم گذاردن تحلیل تیدرنهاشود و فرایند تحقیق شروع می ،پژوهش

  یافت.

 

 پيشينة پژوهش

 

 ردیف
نام محقق و 

 اجراسال 
 نتایج حاصل از پژوهش

1 

دلوئی 

حیدری، 

1391 

 "طراحی مسجد محله در قم"نامة: پایان

این پژوهش درصدد است تا با جستجوی دالیل مطلوبیت مسجد در گذشته و مطالعه 

چه به لحاظ کالبدی و چه به لحاظ )عصر حاضر، در جهت احیای مجدد مساجد  هایدگرگونی

 .کوچک بردارد هرچندگامی  (معنایی
 در جهترا  این پژوهش از آن منظر که ابعاد مطلوبیتِ مسجد سنتی و تغییرات آن در زمانة حاضر

 باشد.ی قرار داده است، حائز اهمیت میموردبررسنوین  "ایمسجد محله"احیاء 

2 
، یرضا شاطر

1396 

 "طراحی مسجد با هدف معاصرسازی اجزاء و عناصر کالبدی آن"نامة: پایان

از  در طول تاریخ معماری ایران، ةدر عرص و مذهبدین  ةترین نمایندشاخص عنوانبهمسجد 

هر دوره از تاریخ معماری، همواره توجه معماران معطوف به  ای برخوردار بوده و درویژه جایگاه

زمان  در آنهایی متناسب با میزان امکانات موجود ها و بداعتآثاری بوده است که نوآوری خلق

معماران ایرانی  در آثارنوخواهی و تغییرات پیوسته  ةکه این مهم نشان از وجود روحی داشته باشد

 .باشدمعاصرسازی اجزا و عناصر کالبدی آن می باهدفنوشتار طراحی مسجد  نیدر الذا دارد 

این پژوهش از آن بُعد مهم است که سعی در بررسی راهکار معاصرسازی مساجد و تطبیق آن با 

 جامعة امروز و همچنین  ارائه طرحی در این باب دارد.

3 
خدایی، 

 1393ی، خزاع

 ارتقاء منظوربه دیو جد میدر بافت قد یامساجد محله ینیمکان گز یقیتطب یبررس"مقالة: 

 "(مشهد ینمونه مورد)محالت  یتیساختار هو

 را نشان میو قد دیجد بافت در یسازگار و تیص مطلوبخشا یاثربخش زانیمپژوهش  جینتا

 عنوان عنصرود بهخبه نقش  است مساجد کدام بافت توانستهدهد که ارائه می  واقعبه؛ دهدیم

 کند. فایا به محالت بخشتیهو

1 

نژاد و مهدوی

همکاران، 

1393 

 "های طراحی مسجد در معماری معاصرالگو"مقالة: 

خاص  طوربههای طراحی مسجد در دوران معاصر بازشناسی گرایش این مقاله درصدد است به

ای هجریان ینوعبهپرداخته و  هاآنبندی طبقهبه  های این تحوالتبپردازد و با شناسایی شاخص

 .تأثیرگذار بر دوران تحول را در معماری مساجد بشناسد

 

 

1 

 

 

 

حمزه نژاد و 

 1393عربی، 

بررسی اصالت اسالمی ایرانی در مساجد نوگرای معاصر، مطالعة موردی: طرح مسجد "مقالة: 

 "چهارراه ولیعصر )عج( تهران

بررسی چگونگی انطباق شکل و کالبد مساجد جدید با مبانی نظری خاص  هدف از این نوشتار

)طرح  ولیعصر تهران چهارراهنمونة موردی مسجد  مساجد در حکمت اسالمی است. به این منظور

 که کالبدی نوآورانه دارد، بررسی شده است. ابتدا مبانی نظری مسجد در دو بعد رضا دانشمیر(

ی، بر اساس فقه اسالمی، مطرح گردیده و معیارهای طراحی درون تشخص شهری و فضای عبادیِ

قرار گرفته است.  موردبحثمساجد معاصر  یگونه شناسو بر آن اساس  شدهاستخراجمسجد از آن 
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ای از مساجد متجدد معرفی و مبانی نظری هنمون عنوانهای مسجد ولیعصر تهران بهسپس ویژگی

 .، بررسی شده استآمدهدستبهآن، با توجه به اصول و معیارهای 
 

 

 پژوهش یشناسواژه
 محيط

 یهاطیمحها بین برخی از تحلیل است که تشخیص معنای آن مشکل شده است. مورداستفاده قدرآن 1محیط کلمة

محیط کالبدی؛ شامل "، مراد از محیط در این پژوهش  .اندشده، تمایز قائل 8و رفتاری 5یشناختروان، 6، اجتماعی1کالبدی

  ".(11: 1391، )علیپور زمینی و جغرافیایی است یهامکان

 

 روانشناسی محيط

 -اجتماعی محیط مختلف هایبا جنبه انسان هایواکنش تجارب تحلیل و مطالعه به که است روانشناسی از ایشاخه

 دارد. توجه فیزیکی

 

 شایستگی محيط

ادراک محیط یا همان تصور مردم از محیط، چگونگی  گیرد.است که در ارتباط متقابل انسان با محیط شکل می یامؤلفه

، درو)ان ، متفاوت استشدهساختهختلف محیط م یهاجنبههای افراد برای مواجهه با کند. شایستگیاستفاده از آن را تعیین می

1393 :262 .) 

 

 رویکرد احتمال گرا

 fو  d ،c یهایژگیوو با   Eکه در محیط cو   a،bبا شرایط  Aاست: با در نظر گرفتن فرد  گونهنیاگرایان، احتمالموضع 

  را انجام دهد. Bرفتار  Aاست، این احتمال وجود دارد که  قرارگرفته Mو با انگیزش برای انجام عمل 

که اساس  کندیماین موضع، به عدم قطعیت نظام وقوع رفتارهای انسان و محیط عمل طراحان معتقد است ولی فرض 

: 1393 ،)لنگ رفتار و طراحی محیط است مبنای بیشتر تحقیقات اخیرِ رابطة گرایانه،ر انسان متغیر نیست. موضع احتمالرفتا

111   .) 

 

 ریپذاجتماعفضاهاي جمعی و 
امکان تماس چهره  ریپذاجتماع یدهسازماندر آورد. گرد می دورهمم را بیانگر فضایی است که مرد 9ریپذاجتماعفضای "

شوند. فضاهای عمومی یک محل، موجب بهبود الگوهای رفتاری مناسب می "(.131: 1359، به چهره افراد وجود دارد )فرگاس

ی نیاز مردم به حس تعلق اجتماعی و تعامل با یکدیگر قرار داشته و این امر در کنار در فضاهای عمومی بر پایه یریپذاجتماع"

واهد میسر خ کنندهتیحماآسایش فیزیولوژیکی، حس مالکیت و دریافت عدالت در یک فضای اجتماعی  نیتأممواردی از قبیل 

  "(.95: 1386، بود )شجاعی و پرتوی

                                                           
4 -Environment 
5 -physical 
6 -social 
7 -psycholoical 
8 - behavioral 
9 -sociopetal 
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تواند یک موضوع فیزیکی، نگاه، مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که البته خود مستلزم و برقراری ارتباط، می تعامل اجتماعی

، زیاجتماع گرفضاهای ؛ درنهایت بیان است که "(22: 1386 )دانشپور و چرخچیان، استهای متناسب تعریف رویدادها و فعالیت

 وجود این مهم، ضروری است. ،  عبادیدر فضاهای  ژهیوبهمکمل فضاهای حاضر هستند و 

 

 (1331کربالیی حسينی غياثوند، ، )نمونة فضاي اجتماع پذیر. 1تصویر

 فضاهاي اجتماع گریز
ثابتی که دارند، تعامل را با مشکل  )چیدمان معماری( چیدمان به خاطراجتماع ناپذیر یا معاشرت گریز اغلب فضاهای "

مراجعین با اطراف خود تعاملی ندارند و برای  لهیوسنیبد "(.22: 1393 )اندرو، شوندیمو مانع ارتباط بین فردی  سازندیممواجه 

یی در طراحی مسجد اصل مرکز بیشتر بر عمل خواهد شد که گرچه چنین فضاهاو ت یپرتحواساین مسئله موجب عدم  عبادت

ایر و س هاها، قفسه، فرشهاهایی صندلیدر چنین مکان". آیدمی حساببه نیستند، ولی جزء الینفکِ عبادت و فضای عمومی آن

بحث مربوط  "(.؛ تلخیص22)همان، لم ندهند هاآنشوند که راحت نباشند و مردم روی طوری طراحی می عمداًهای محیطی جنبه

 باشد.و بررسی می تیقابل اهم، نیز هاانسانفیزیکی  یهایژگیوبه ارگونومی و تطابق مبلمان با 
 

 

 (1331، کربالیی حسينی غياثوند، ) نمونة فضاي اجتماع گریز. 2تصویر

 مهندسی عوامل انسانی
ی اندام های اندام انسان است که به شکلی تخصصی به رابطهها و محدودیتی ابعاد فیزیکی، تواناییمطالعهارگونومی علم "

 نام 11و یا مهندسی عوامل انسانی 11تحت عنوان روانشناسی مهندسی معموالً هارشتهاین   پردازد.های ماشین میانسان و ویژگی

                                                           
10 -engineering psychology 
11 -human – factors engineering 
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کار و زندگی  ازیموردنی انسان را با محیط، وسایل ارگونومی علمی است که رابطه در حقیقت "(.112: 1393، )لنگ اندشده برده

 یابند. کند. با بهره از این علم، وسایل زندگی با وضعیت جسمانی افراد سازگار شده و مطابقت میاو بررسی می

های کار و ابزار به طرح روش بعالوه این علمشود. ، مشاهده میی اقامتی، کاری و ...امروزه کاربرد ارگونومی در اکثر فضاها

نسانی اسازگار شده و نیز با فیزیولوژی  اشبا وضعیت جسمانی عمل بشر کهیطوربهپردازد، ی میو شرایط الزم برای محیط کار

 ظورمنبهبرای ایجاد فضای کاری راحت  زندگی، طراحی محیط انسانی ، هدف نهایی ارگونومیِیطورکلبه د.باشمطابقت داشته 

، طرحی است که بدون نیاز به تغییرات کالبدی ریپذقیتطبیک طراحی  یطورکلبه .بیشینه است یوربهرهرسیدن به کارایی و 

  شود.با سیمای ثابت نامیده می چندمنظورهکند. چنین فضایی، فضای  نیتأم مختلفهای الگوهای جاری رفتار را در زمان

رمندان سالن اجتماعات یک فضای اداری ممکن است برای اجتماعات و در زمان دیگر محل تفریح یا حتی تفرج کا مثالً

 سازه برای پاسخ ریپذانعطافهای در طرح"های مختلف، عملکردهای مختلفی داشته باشند. باشد. در این حالت یک اتاق در زمان

حاصل  شدهتیتثببیش از آن است که تنها توسط فضای نیمه  یریپذانعطاف گونهنیاکند. تغییر می یراحتبهبه نیازهای مختلف، 

ها بعضی از محیط" "(.131: 1393، شود. )لنگی داخلی بنا ایجاد میموارد، تغییری در حریم فضا و یا سازه گونهنیاشود. در 

، های مختلففعالیت نیتأمها برای کنند و بعضی از محیطمی نیتأمها را مجدد، بسیاری از فعالیت یدهسازمانبدون تغییر و 

و مورد  ریپذقیتطبمختلفی برای تعریف این دو موقعیت استفاده کردند. مورد اول  یهاواژه. طراحان محیط از رندییتغقابل یآسانبه

  "(.111: 1393، )لنگ نام دارد ریپذانعطافدوم 

 

 (1331کربالیی حسينی غياثوند، ، )نمونة فضایی مطابق با فيزیولوژي انسانی. 3تصویر

، فضا 12از: فضا با سیمای ثابت اندعبارتفضا را تشخیص داده است که  یدهسازمان( نیز سه گونه 1966) ادوارد تی هال"

 تشریح شده است.. 2در جدول یبنددستهسه این  ".(2: 1392، کاظمی)11شکلیبو فضای  13با سیمای نیمه ثابت

 فضاها از نظر ادوارد هال يبنددسته .2جدول

 توضيحات انواع فضا از نظر هال

 فضا با سيماي ثابت

 شود.و اتصاالت، تثبیت می هاپنجرهها، حرکت چون دیوارهای ثابت، کف رقابلیغبا عناصر 

هاست و های افراد و گروهفعالیت یدهسازمانهای اساسی استفاده از این فضا ، یکی از راه

که بشر را به هنگام حرکت  است یپنهانهای درونی و طور طرحهای مادی و همینشامل جلوه

 (.116: 1356، )هال کندبر پیرامون خود، روی زمین هدایت می

 (.2: 1392، تواند جابجا شود )کاظمینیز، فضایی است که در آن اثاث می فضا با سيماي نيمه ثابت

                                                           
12 -fixed-feature space 
13 - semifixed-feature space 
14 -informal space 
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 15شکلفضاي بی
که بخش شکل حدود منظم و قابل اهمیتی دارد ( الگوی فضاهای بی1356به عقیده هال)

 دهد.مهمی از فرهنگ را تشکیل می

 

و ایجاد تغییرات در آن برای  ساختانسانفضای  یدهسامان، انعطاف فضایی و یریپذانعطافمنظور از "عام  یانیب در

(، )فضای چند عملکردی یریپذتنوع: باشدذیل می یبندگونهشامل که های جدید است دستیابی به شرایط، نیازها و کاربست

  "(.5: 1388، )تفکیک و تجمیع( )رحمانی یریرپذییتغ)جابجایی فصلی و روزانه(،  یریپذقیتطب

 

 هاي جمعیبررسی عوامل مؤثر در فضا
 رنگ

 ریأثتی اعصاب، ذهنیت و روان انسان تابد، توسط بینایی درک شده و بر سلسلهها میها پس از انعکاس نوری که بدانرنگ

های ها در محیط و فضارنگ"نام دارد. بنابراین « قدرت بیان زبان رنگ»از شخصیت مستقل هر رنگ،  یریرپذیتأثگذارند. این می

، آورمالل، کنندهکیتحررنگ ممکن است  ازآنجاکه"و  "(89: 1381، )سیدصدر برخوردارند انکاررقابلیغنمودی پیرامون ما از 

، )اندرو است اغماضرقابلیغمحرک هر عمل در هر فضا،  عنوانبهاشد، نقش آن ب کنندهجذبو یا  کنندهدفعسازنده و یا مخرب، 

های مذهبی که تأثیرگذاری مضاعفی به نسبت دیگر جمعی بخصوص فضابنابراین تعیین رنگ در طراحی فضاهای  "(.11: 1381

 های بشری دارند. های شهرکاربری

 ا توجهبشوند؛ بعد از درک رنگ توسط مغز، برآیندی ته به نور درک میها تنها از طریق درگاه بینایی و وابسبه حقیقت رنگ

. این دارد طیدر درک مح ییبسزا ریرنگ تأث گیری ارائه خواهد شد.در قالب تصمیم 15و یا عقبة ذهنی فرد 16به ویژگی ذاتی رنگ

 افراد درک سطحهمهای مهم درک محیط است، پس چگونه افراد نابینا محیط را گاهاً بهتر و یا سؤال که اگر رنگ یکی از مؤلفه

  ؟کنندمی

دهنده، شخص سازنده، ممکن است ذهن مشغولی باشد که پاسخ آن نیازمند تأمل است؛ رنگ، بافت، فرم، عنصر تشکیل

دهند و درواقع نابینایان از طریق دریافت این انتشار محیط را شکل می 18املی هستند که مغناطیسکننده و ... عوشخص استفاده

  (.6 :1398و همکاران،  پژوهشتوانند محیط را درک نمایند )توسط دیگر حواس خود می

 

 دید و منظر

( دریافت شود، مراحلِ خود را طی کرده تا گانهپنجی مربوطه )حواس هادرگاهیک یا چند پیام توسط یکی از  که یزمان"

انسان توسط درک و پیشینه قبلی و یا درک ناخودآگاهِ  شودیمسبب  گانهپنجی هاامیپبه مغز برسد؛ دریافت  لیوتحلهیتجزبرای 

وستا رخواهد شد )کشن شی از پیام پدیدارها را تحلیل کند و آنگاه حاالت روحی نا، با ابزار مغز این پیام19نشأت گرفته از ذات بشری

  "(.1 :1395و همکاران، 

 روندیم یو به حوزه ناخودآگاه شوندیم خارج آگاهی حوزةکه از  ستیشهود و افکارات، احساس ،شامل ادراک ناخودآگاه"

  ".(1 :1395روستا و همکاران، کشن ؛ به نقل از119: 1391 :انیدرودگرو  ی)حداد

                                                           
15 -informal space 

ای نمود چوب، رنگ آبی زرد نمود نور خورشید، رنگ قهوهای از عناصر شاخص در طبیعت هستند؛ برای نمونه رنگ های مصنوع، تمثیل و جلوهرنگ -16 

توان بود؛ همانند آبی آسمانی، آلبالویی، ها میتمثیلی نیز در طیف رنگ یگذارنامو ... البت در تکمیل سخن شاهد  نمود آسمان، رنگ قرمز نمود خون

 بادمجانی، جگری و ...

 تواند ویژگی ذاتی رنگ را در نظر یک فرد تغییر دهد.ه یک رنگ میعقبة ذهنی یا خاطرة فردی؛ گاه یک خاطره نسبت ب -17 
18- Magnetic 

 و... حسی ناخوشایند به او دست دهد. هاگلیافت که از بوی درختان، بوی  توانینمکه هیچ انسانی را فارغ از زمان و مکان  طورهمان -19 
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 یهاپژوهشها از زندگی در و سالمت روان و رضایتمندی انسان ساختانسانطبیعی و  ستیزطیمحبین  وجود رابطة

 هااختمانسشماری به اثبات رسیده است. طراحان، حفظ ارتباط ساکنین با طبیعت بیرون را از طریق طراحی و ایجاد بازشوها در بی

  .دهنده ترجیح میهای با نور طبیعی را به اتاق بدون پنجردهند. افراد اتاقانجام می

را در افزایش و کاهش  یرگذاریتأثتابش نور؛ اولین جایگاه  درواقعو  هاپنجرهکه  دهدیمپژوهش آریس و همکارانش نشان "

 ازحدشیبدهد و نزدیکی به پنجره و یا استفاده از نورهای کاری و ... به خود اختصاص می یوربهره، یآلودگخواباسترس، ناراحتی، 

با توجه به آنچه گفته شد، دو مقوله  ؛"(135: 1396، )قنبران و همکاران است رگذاریتأثو یا کمتر از حد الزم، نیز در این امر 

 .باشدتابش )نور( می -2و فضای سبز( و  دید از درون به بیرون و برعکس )طبیعت -1مرتبط با این عنصر فیزیکی )پنجره( 

 

 نور

سه امکان برای نورپردازی طبیعی وجود دارد: از طریق  یطورکلبه.  عامل پویایی یک فضای داخلی است نیتریاصلنور "

و هم امکان  دیآیمهم نور به داخل  -3. عالوه بر ورود نور، راه دید به بیرون نیز باز است -2فقط نور به درون راه دارد  هاروزنه

 پرواضحاست لیکن  اغماضرقابلیغانرژی و قدرت نور مستقیم به هر فضا  ""(.161: 1391)گروتر،  دید از هر طرف وجود دارد

  "(.11: 1391، )علیپور اندیعیطبند نور نیازمکه حتی فضاهایی تنها است 

بایست در کنند؛ دو بعد نامبرده میمی مساجد در نقاطی از خود نیازمند نور کم هستند و در نقاطی غرقة نور را طلب

 تا تأثیرگذاری مناسب خود را ایراد نمایند.  قرارگرفتهراستایی مطلوب 

 

 فضاي سبز

به بهبود استرس فردی که در گذشته نیز درگیر  یاتااندازهدهد و الریچ معتقد است: فضای سبز استرس را کاهش می

 . دینمایماسترس بوده نیز کمک 

 ریأثتمثبت تحت  یاگونهبهبرد و حاالت خلقی را خستگی ذهنی را از بین می ط با طبیعت تمرکز را افزایش داده،ارتبا"

و طی آن یک  انددادهلُر و همکارانش آزمایشی را در یک دفتر کار اداری انجام " "(.138: 1396، دهد )قنبران و همکارانقرار می

 آزمون را از دو دست از کارمندان در دو فضای بدون پنجره با پوشش سبز و بدون پنجره و فاقد پوشش سبز انجام دادند. 

بوده است. پژوهش دیگری  ترعیسردرصد 12تحلیل نشان داد که زمان واکنش افراد در پوشش سبز نسبت به افراد دیگر، 

، اندبهرهیباز نعمت فضای سبز درصد بیشتر از افرادی که 23است، فاقد مناظر طبیعی  هانآنشان داد کارگرانی که فضای کاری 

؛ سه «الْوَجْهِ الْحَسَنِ یوَ النَّظَرُ إِلَ یالْمَاءِ الْجَارِ یالْخُضْرَةِ وَ النَّظَرُ إِلَ یالْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَ جْلُونَیَثَلَاثَةٌ »" ")همان(. شونددچار بیماری می

محمدی و از شاه؛ به نقل 311، 1چیز برای نور چشم مفید است، نگاه به سبزی و آب روان و صورت زیبا )وسائل الشیعه، ج

  "(.5 :1398روستا، کشن

واقع درمانی را به کار گرفته است؛ اگر بهاسالمی از برای طراحی خانه، علم طبیعت -در قالبِ دیگر بیان، معماری ایرانی"

رمانی دبایست تأویل داشت که طبیعتصورت ممکن شرح دهیم، می نیترفهمقابلترین و ی را در سهلدرمانعتیطبقرار باشد 

آهنگی آهنگ شویم، که اگر بیماری در آن همی با طبیعت همطورآنگوید درمانی است که میعلمی زیر مجموعة علم معماری

 :1398، روستاو کشن محمدیشاهشد، درصد ابتالیش به بیماری کسر شود )قرار گرفت بهبود یابد و اگر فرد سالمتی مظروف آن 

5 .) 

 

 يريگجهينت
آورد که این فضاها زندگی و حرکات آحاد مردم را در می به وجودبیان شد، معماری فضاهایی را  ترشیپکه  طورهمان

یکی احتیاجات فیز نیتأمشود که عالوه بر دادن احساس راحتی به انسان و  یزیرطرح. یک فضای جمعی باید به نحوی ردیگیبرم

منتظر به پایان رسیدن و  روزتمام تنهانهکند، به طریقی که نامبرده  مأنوسبا خود  یزودبهاو از قبیل نور، هوا و ... بتواند او را 

های نهفته و آشکار خود را در آن به منصه تواند قابلیتیکه م یاعرصه عنوانبهفضای مذهبی  طرفبهخروج از محیط نباشد، بلکه 
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محیط اجتماعی بر سطوح برانگیختگی  ریتأثدر روند تحقیق مشخص شد ظهور برساند و آرامش را در آغوش گیرد، جذب شود. 

در  تواند به نارضایتی و انگیزش پاییندارد. محیط فیزیکی با طراحی و عملکرد ضعیف می هاآناثر قوی به عملکرد رفتاری  ـبشر

ـ ماندگاری در فضا شود. در تحقیق حاضر پس از ذکر بیان مسئله، پژوهشگر به دنبال کشف و جستجوی راهکارهایی برای جهت

در این قبیل فضاها بوده  موردتوجه یهامؤلفهجمعی )مسجد( و در کنکاش برای یافتن -ارتقای سطح طراحی در فضاهای عبادی

 یریپذشکلطرز طراحی فضا؛ شامل فضاهای معاشرت پذیر و معاشرت گریز، چیدمان فضایی؛ شامل  دهندیم. نتایج نشان است

توضیح داده شد(، تناسب مبلمان و ابزار با جسم آدمی، توجه به نور، رنگ و طبیعت و فضای  مفصالًفضاها )که طبق نظریه هال 

نتایج  یبندجمعبه زیر به  1و  3باشد. جدول اجتماعی می -فضاهای عمومی مسائل مربوط به طراحی در نیترمهمسبز از 

 .اندپرداخته

 (1333. بررسی ميزان نياز هر یک از فضاهاي اصلی واحدهاي مذهبی )مسجد(، )نگارنده، 3جدول

 

 نام فضا

 رنگ و مصالح نیاز به نور و ارتباط با طبیعت کارکرد فضای اجتماعی

 اجتماع

 ریپذ

اجتماع 

 گریز

 انعطاف

 یریپذ
 مصنوعی طبیعی

ارتباط با 

 طبیعت
 گرم سرد تیره روشن

 * *  * * * *  *  عبادت فردی یهااتاق

 * *  * * * * *  * شبستان )عبادت جمعی(

 فضای تمیز 

 )وضو و استحمام(
* *  * * * * * * * 

فضای فرهنگی )کتابخانه، 

 فضای آموزشی و ...(
* *  * * * * *  * 

 * * * * * * * * * * فضای خدماتی )آشپزخانه(

 * *  *  * *  * * سرویس بهداشتی

 * *  *  * * *  * و سالن مراسم تئاتریآمف

 (1333نتایج حاصل از پژوهش، )نگارنده،  يبندجمع. 4جدول
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 یقدردانتشکر و 
 را در انجام پژوهش جانبنیاتمامی مخلوقاتی که از طریق ادراکات شهودی و عینی ابتدا از خداوندگار یکتا و  لهیوسنیبد

ا که روستشود؛ سپس تقدیر و سپاس بیکران نثار وجود جناب آقای مهندس محمدرضا کشنی رساندند تشکر و قدردانی مییار

 اند. چراغ طریقتِ پژوهش بوده

طراحی عبادتگاه اسالمی در شهر جدید » تحت عنوانمحمدی خانم پریا شاهکارشناسی ارشد  ةناماین مقاله برگرفته از پایان

قای آا هدایت و راهنمایی جناب ب «رتباط میان کاربر با فضاافزایش ا منظوربههشتگرد با رویکرد بازیابی هویتِ معماری سنتی 

 باشد.دکتر محمد بهزادپور می
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 منابع و مراجع
، فصلنامة "های طراحی مسجد در معماری معاصرالگو" (.1393بهرامی، منیره )یخی، محمد؛ جواد؛ مشانژاد، محمدمهدوی [1]

 .3-19، 1( 2های معماری اسالمی، )پژوهشی پژوهش -علمی

 دانشگاه تهران: تهران. ،"شهر سازانسی محیط برای معماران و الفبای روانشنا" (.1391پاکزاد، جهانشاه؛ بزرگ،حمیده ) [2]

رم تک رویکرد خوانایی فضا متناسب باه بیمه سالمت ایرانیان کرمان با طراحی ادار" (.1393)سلطانی، سحرخاکی قصر، آزاده؛  [3]

  کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد: یزد. نامة، پایان"انسانی

 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران: تهران. ،"محاط در محیط"(. 1391) آزاده ،یچراغشاه [1]

 دانشگاه تهران: تهران. فر(،)مترجم: علیرضا عینی ،"آفرینش نظریه معماری" (.1393) لنگ، جان [1]

 نشر وانیا: تهران.، )مترجم: غالمرضا محمودی(، "روانشناسی محیطی"(. 1393)مک اندرو، فرانسیس تی  [6]

های رفتاری های فیزیکی فضاهای داخلی بر واکنشویژگی ریتأثبررسی " (.1391) صفری، فاطمه سادات امی، اسماعیل؛ضرغ [5]

 اصفهان: اصفهان. پژوهاندانشآموزش عالی  معماری داخلی و دکوراسیون، موسسة سومین همایش ملی، "کنندگاناستفاده

آن بر میزان رضایت و  ریتأثکارگیری طراحی داخلی در فضاهای اداری و به"(. 1392ضیاء بخش، ندا ) ؛کاشفیان، محمدرضا [8]

 کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری. یهاپژوهشدومین همایش ملی  ،"روانی کاربرانآرامش 

به عوامل  دیتأکاصفهان با طراحی ساختمان اداری دانشگاه هنر "(. 1389) مطلبی، قاسم؛ معینی، مهدی؛ هادی، خاطره [9]

 کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان: اصفهان. نامة، پایان"انسانی

 آموزش نامة کارشناسی ارشد، موسسة، پایان"ودکان با رویکرد معماری درمانگرطراحی بیمارستان ک" (.1395اروجلو، فرزانه ) [11]

 عالی آبا: قزوین.

 ،"فضای اداری در افزایش راندمان کاری کارمندان یتوانمندسازطراحی مجتمع ادارات با رویکرد "(. 1391) علیپور، رضا [11]

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد: یزد.پایان

، )مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، مترجم(، "روانشناسی تعامل اجتماعی: رفتاری میان فردی"(. 1359فرگاس، جوزف ) [12]

 انتشارات ابجد، چاپ دوم.

 مختلف یهااسیمقدر فضاهای عمومی با  یریپذاجتماععوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقاء " پروین )ــــ(.پرتویی،  دالرام؛شجاعی،  [13]

 (.2)32باغ نظر، ،"تهران( 5مونه موردی : فضاهای عمومی دو محله و یک ناحیه در منطقه شهر تهران )ن

 (.5)1، باغ نظر، "بر حیات جمعی مؤثرفضاهای عمومی و عوامل " (.1386) مریم ،چرخچیان ؛دانشپور، عبدالهادی [11]

سومین همایش ملی ، "بر ایجاد حس تعلق در طراحی داخلی فضاهای اداری یریپذانعطاف ریتأث"(. 1392کاظمی، پوریا ) [11]

 : اصفهان.پژوهاندانشآموزش عالی  ةموسس، معماری داخلی و دکوراسیون

و معماری داخلی: ، دومین کنفرانس طراحی "نیاز فضایی جدید در معماری داخلی معاصر ایران"(. 1388) الههرحمانی،  [16]

 تبریز.

 معماری رنگ و انسان، انتشارات آثار اندیشه، چاپ سوم. (.1381سیدصدر، ابوالقاسم. ) [15]

امعانی بر معماری کالس درس و رابطة آن با آشفتگی "(. 1398روستا، محمدرضا )، شهره؛ اسمعیلی، معصومه؛ کشنپژوهش [18]

 ژی و نوآوری، دانشگاه دارم اشتات: آلمان.المللی مهندسی تکنولو، کنگرة بین"آموزانروانی دانش

هنایش طراحی منظر بر ترشح "(. 1395روستا، محمدرضا؛ مرادی گنجه، علی؛ احسانی اسکویی، سیده آرتینا )کشن [19]

ر شههای صنفی فرهنگیان در فاز یک زاد در راستای سالمت روح و روان )بررسی تخصصی بر روی بلوکدرون یهابخشآرام

 اتریش. -های کاوش: وینالمللی مهندسی و علوم انسانی، مرکز همایش، هفتمین کنفرانس بین"هشتگرد( دیجد

بررسی نقش نور طبیعی، دید  ،"مریم توحیدی مقدم،"(. 1396)پگاه  پایه دار اردکانی، رضا؛ ابراهیم پور، عبدالحمید؛ قنبران، [21]

 (.6)11سالمت کار ایران.  دوماهنامهفیزیک. -ستفاده از روش روانو منظر بر کاهش استرس کارمندان در فضاهای اداری با ا

 ، )مترجم: جهانشاه پاکزاد(، تهران: دانشگاه شهید بهشتی. "در معماری یشناسییبایز"(. 1391)گروتر، یورگ کورت  [21]

اسالمی )بررسی تخصصی بر روی  -جایگاه طبیعت در معماری ایرانی"(. 1398روستا، محمدرضا )محمدی، پریا؛ کشنشاه [22]

، دبیرخانه دائمی کنفرانس و چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی، "خانة ایرانی در بعد از اسالم(

  تایلند. -: بانکوکKasem Bunditدانشگاه 

 مترجم( تهران: دانشگاه تهران. ، )منوچهر طبیبیان:"بعد پنهان"(. 1356) ادوارد هال، [23]
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