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چکـیده
انسان بیش از نیمی از عمر خود را در خانه سپری میکند و خانه از مهمترین عوامل شکلگیری رفتار فردی و اجتماعی
افراد میباشد .خانه بهعنوان مکانی که تمام اقشار جامعه در سنین مختلف از آن استفاده میکنند ،نقش اساسی در سالمت
انسان ،چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی دارد و عاملی برای شکلگیری فرهنگ یک جامعه است .در شهرهای امروزی
تراکم ساختمانها و گسترش آنها در ارتفاع باعث شده انسان نتواند به آسایش و آرامش در زندگی خود دست پیدا کند و
خود را از طبیعت جدا و محروم ببیند .خانه ناسالم آثار زیان باری بر سالمت انسان دارد که از جمله آنها میتوان به
مسمومیتها ،افسردگی و اختالالت روانی اشاره کرد .ازاینرو طراحان داخلی و معماران شهری با رویکرد به معماری سبز
یا طبیعتگرا سعی در ایجاد آسایش و آرامش افراد دارند .هدف معماری داخلی نیز ،خلق فضایی است که هم از لحاظ
عملکردی و هم از لحاظ فرمی نیازهای استفادهکنندگان را پاسخگو باشد لذا طراحی عناصر فضاهای داخلی با کشاندن
سبزینگی به فضای معمارانه ،مانند دیوار و بام سبز ،امری ایدهآل در فضای زندگی ماشینی بشر امروز بهحساب میآید که
باعث ایجاد مزایای متعدد از جمله ؛ حذف سموم و تصفیه هوای داخل ساختمان ،کاهش آلودگی صوتی ،برانگیخته شدن
احساس شادی و صمیمیت و ایجاد آرامش و طراوت در انسان میشود.

واژگـان کلـیدی :معماری سبز ،معماری داخلی ،حس تعلق ،سالمت روان
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)32 :بهار  ،1011جلد یک

رابطه انسان و حضور او در طبیعت از آغاز خلقت بشر تا کنون نیازی بالفطره است که در ذات بشر قرار داده شده است .طبیعت
و سرشت انسان همیشه به دنبال آرامش محیطی وطبیعت بکرو سبزاست اما در عصر حاضر با توجه به ماشینی شدن زندگی و روند
افزایش جمعیت که منجر به کوچکتر شدن سکونت گاهها و افزایش ساعات کار زیاد در خارج از محیط خانه شده است ،آرامشی که
انسان برای تکامل روح و جسمش با حضور در طبیعت در پی آن بود ،از او سلب شده است ،در حالی که فضای سبز و به ویژه رنگ
سبز یا تغییرات فصلی آن دارای اثرات روانی بسیار موثری است .امروزه اغلب شهروندان شهرهای بزرگ را ساکنین آپارتمانها و
مجتمع های مسکونی تشکیل میدهند (طالبیان .)1 :1381 ،از آنجا که نسل بشربیشترطول مدت زندگی خودرا در خانه سپری
میکند و زیستگاه او الزاما" یک محیط داخلی است ،محیط زیست ،سالمت روانی وجسمی اورا تحت تاثیر قرار می دهد (بانی
مسعود .)204:1384 ،ارتباط با طبیعت موجب کاهش فشار عصبی و بهبود سالمت روحی و جسمی انسان ها می شود .سالمت
آدمی به عنوان یکی از موجودات طبیعت ،بستگی به تأثیرات کالبدی ،عصبی و احساسی او نسبت به محیط دارد (زیاری ـ قرخلو ـ
مینائی .)1385:3،حال باید اندیشید که چگونه با استفاده از عناصر طبیعی و ارگانیگ ،بر اساس معماری پایدار و عالوه بر آن
روانشناسی محیط ،با استفاده از معماری داخلی سبز در انواع مقیاسها از گلدانهای کوچک تا باغچههای داخلی و بام ،حس تعلق
کاربران را نسبت به فضای زیست شان افزایش خواهد داد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط کاربران واحد های مسکونی با فضاهای سبز داخلی در راستای بازیابی روانی و ایجاد
آرامش وسالمت روح که موجب بهبود عملکرد و تصمیم گیری های ذهنی در مسائل زندگی و دوام آوردن دراین سبک زندگی
شهری می شود  ،انجام گرفته است .همچنین با ارائه تدابیری نوین برای طراحی فضاهای سبز داخلی در پی آن است تا با وارد
کردن طبیعت و سبزینگی به زندگی انسان وتلفیق آن با فضای داخلی مسکونی با ایجاد حس تعلق به مکان و سالمت روان ،حس
اعتماد به نفس وزیبایی و تلطیف روح را در او غنی سازد .در واقع به گفته «رابرت پنتس» "ساختن فضاهای سبز در شهر حس
جامعه گرایی و داشتن زندگی مسالمت آمیز را باال می برد".
مقاالت متعدد و مختلفی در مورد معماری سبز ،معماری پایدار ،اهمیت فضاهای سبز در روحیه افراد و کیفیت زندگی و ...به
نگارش در آمده و در همایش ها و کنفرانس های مختلف ارائه شده است .در این مقاله ابتدا به بیان مبانی نظری تحقیق از نظر
روانشناسی محیط پرداخته ،سپس عناصر معماری داخلی را ارائه کرده و با بسط عوامل زیستمحیطی با مولفه حس تعلق وآرامش
روانی  ،راهکارها و پیشنهادات طراحانه ی استفاده ازسبزینگی در فضاهای داخلی ارائه شده است .توجه به مولفه حس تعلق و
سالمت و رسیدن به آرامش روحی وروانی کاربران فضاهای داخلی مسکونی و به کارگیری از عناصر طبیعی و معماری سبز گامی
موثر و الزم ،درجهت دستیابی به پایداری زیست محیطی و هم پایداری اجتماعی است که باید در طراحی ها مورد توجه معماران و
طراحان قرار گیرد.

 -2روش تحقیق
این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی ،سعی در دستیابی به ارائه راهکارهایی در جهت چگونگی دستیابی وامکان
رسیدن به هدف افزایش بهبود کیفیت فضای معماری ،سالمت روان و میزان حس تعلق افراد به محیط داخلی زندگی آنها از طریق
معماری داخلی سبز دارد .در این مقاله در ابتدا با مراجعه به گزارشها و منابع تحقیقی مرتبط و مشاهده و بررسی متغیرهای کیفی
اسمی ،مثل انواع نیازهای انسانی در جدول مازلو به تحلیل دقیق روانشناسی محیطی انسان با توجه به نیازها و تاثیرات آن بر میزان
ایجاد حس تعلق و آرامش روانی انسانها پرداخته شده است .در ادامه با استفاده از بررسی میزان تاثیرات متغیرهای کیفی مستقل
مثل پایداری اجتماعی ومحیطی ،فضای سبز وسبزینگی و...بر متغیرهای مستقل همچون ،سالمت روان و حس تعلق به مکان ،در
کاربران پرداخته شده است و در نهایت نیز به ارائه راهکارهایی برای بهبود وارتقای اندیشه و عملکرد معماران داخلی در ارائه طرح و
تدابیر مناسب و نوین برای بازگرداندن انسان به طبیعت و در نتیجه تاثیرات مثبت آن در بهبود عملکرد ،انگیزه و تصمیمگیری در
زندگی روزمره اش ،پرداخته است.

 -3روانشناسی محیط باتوجه به نیازهای انسانی
برای شکلگیری مبانی نظری معماری و چارچوب های طراحی ،به مدلی از نیازهای انسان نیاز است تا پیچیدگی های رفتار
آدمی را به گونه ای نظام مند توضیح دهد .نیازهای کالبدی انسان با توجه به عملکرد بنا توسط طراحان و با شناخت ضوابط،
استانداردها و عملکردهای مشابه قابل تحقق است ،اما در حوزه نیازهای روانی ،طراح باید مدلی روانشناختی از نیازهای انسان را
مبنای فعالیت خود قرار دهد .هرم نیازهای انسان ،هرم آبراهام مازلو است ،برای استفاده در طراحی معماری و طراحی شهری مورد
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تأئید قرار گرفته شده است با توجه به موضوع و جهت گیری نوشتار حاضر ،باید نیازهای روانی و کالبدی انسان و به دنبال آن
رفتارهای متناسب با آنها درطراحی بنا با رویکرد پایداری شناخته و دسته بندی گردد .چنانچه بخواهیم رویکرد پایداری را در حوزه
معماری جستجو نمائیم الزام است تا همه سطوح نیازهای هرم مازلو را مورد توجه قرار دهیم (دانشپور و همکاران.)1381:4 ،
(تصویرشماره )1
ساختمانهای پایدار برای بهبود رفتار انسان ،نیازهای اجتماعی
و روان شناختی طراحی می شوند و میزان موفقیت آنها در دستیابی
به این اهداف بستگی به این نکته دارد که طراح دقیقاً تشخیص
داده و پیش بینی نماید چه فعالیتی الزام و ممکن است صورت
پذیرد و از دانش روانشناسی محیطی به منظور خلق فضا و
تسهیالتی که در جهت پیش بینی آنهاست بهره گیرد .مایرز در
کتاب « روان شناسی اجتماعی «نگرش ها یا بازخوردها را چنین
تعریف میکند :نگرش ،بیانگر گرایش فرد است به ارائه پاسخ های
موافق یا مخالف به افراد یا اشیاء نگرشها بر اساس باورها،
شکل  -1هرم مازلو (کاردان)1911 ،
هیجانها ،احساسها وآمادگیهای رفتاری شکل می گیرند.
در سطح اول ،طراح میبایستی مدلی از نیازهای روانی و رفتاری کاربران را با توجه به مباحث روان شناسی محیطی در نظر
گیرد و به عبارتی نگرش پایداری را به منظور ترویج رفتارهای پایدار در تمامی گامهای فرآیند طراحی به کار گیرد.از جمله
راهکارهایی که طراح می تواند در روند طراحی معماری ساختمانهای بلند مرتبه پایدار بدان توجه نماید ،برقراری ارتباط ساکنان با
محیط طبیعی از طریق بهره گیری از نور طبیعی و پوشش گیاهی در محدوده فعالیت آنها میباشد .طراح با به کارگیری این راهکار
می تواند خالء حاصل از جدائی کاربران از محیط طبیعی و اثرات نامطلوب آن بر رفتار را جبران نماید و از این رهگذر سبب انگیزش
حس ارتباط با محیط طبیعی گردد  .همچنین مدنظر قرار دادن امکان کنترل محیط داخلی توسط کاربران در فرآیند طراحی می
تواند باعث افزایش آسایش ،رضایت و احساس سودمندی و انعطاف در مقابل تغییرات شرایط محیطی شود( دانشپورـ مهدوی نیا ـ
غیائی. )1381:1،
در سطح دوم می توان با ایجاد امکان کنترل محیط داخلی درکنار مدیریت منابع به صورت فردی ،شاهد بروز رفتارهایی توسط
کاربران باشیم که ضمن محقق نمودن اهداف پایداری ،تأمین نیازهای روانی را نیز به دنبال دارد .از جمله راهکارهای ترویج دهنده
رفتارهای پایدار که در روند طراحی معماری می تواند به کار گرفته شود؛ برقراری پیوند میان کاربران و محیط طبیعی در سطوح
ساختمان ها از طریق بهره گیری از نور طبیعی ،پوشش گیاهی و دید و منظر مناسب است .از طرفی دیگر آموزش کاربران نیز،
امکان کنترل بهینه محیط داخلی در راستای تحقق رفتارهای پایدار را فراهم می نماید .در انتها با توجه به مباحث مطرح شده،
ضروری است تا نقش طراحان و کاربران در تمامی مراحل از زمان آغاز طراحی و عملیات ساختمانی تا زمان بهره برداری و بازسازی
احتمالی به گونهای مناسب مورد توجه قرار گیرد و بدین منظور در همه مراحل یادشده ،رابطه تنگاتنگی میان دانش روان شناسی
محیطی و علوم رفتاری با حوزه معماری لحاظ گردد  .همچنین در راستای تأمین اهداف پایداری ،سیاستهای کالن نیز ،عالوه بر
رفتارهای فردی باید همگام و به گونه ای هم جهت شکل گیرد (دانشپورـ مهدوی نیا ـ غیائی.)1381:1،

 -2معماری سبز ،توسعه پایدار
توسعه پایدار ،توسعه ای است که مطابق نیازهای نسل حاضر باشد بدون اینکه توانایی نسل های آینده را برای رسیدن به این
نیازها به خطر بیاندازد ( .(26:2004 ،Oklyاز اواسط دهه  1180و به دنبال گزارش برانت لند ،اصطالح توسعه پایدار در مجامع
مختلف به عنوان رویکرد جدید توسعه مطرح شد ( .(6:2006 ،Barkerگزارش برانت لند ) (1983توسعه پایدار را به صورت
توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی های نسل آینده برای برآوردن نیازهای خودشان تعریف میکند.
توسعه پایدار در سه زیرشاخه زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی مطرح شد و به طوری که برای رسیدن به توسعه پایدار هر
سه مولفه الزم و ملزوم یکدیگرند .در معماری دو حوزه پایداری زیست محیطی و پایداری اجتماعی مورد توجه طراحان و معماران
قرار دارد .معماری اکولوژیکی یا معماری سبز بر معماری سازگار با محیط زیست تاکید دارد و افرادی همچون جان راسکین ،ویلیام
موریس از پیشگامان این حوزه هستند .هدف از طراحی ساختمان های پایدار کاهش آسیب آن بر روی محیط از نظر انرژی و بهره
برداری از منابع طبیعی است (ایروانی )1318 ،ارتقای کیفی زندگی و سالمت انسان ها ،تامین نیازهای روزمره انسان و حفظ سامانه
های اکولوژیکی و منابع انرژی از اهداف معماری پایدار است (زندیه )1318 ،معماری سبز زیرشاخه پایداری زیست محیطی بوده و
استفاده از آن نقش موثری در پایداری زیست محیطی دارد .تاکید این مقاله در بهره گیری از عناصر طبیعی همچون گل و گیاه و
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آب و سایر عناصر طبیعی است که استفاده از آن نقش به سزایی را در جهت رسیدن به اهداف معماری سبز و پایداری زیست
محیطی دارد.

 -1-2پایداری اجتماعی و حس تعلق به مکان
حس تعلق از نیازهایی است که زیرشاخه ای از پایداری اجتماعی به حساب می آید .حس تعلق یکی از عالئم و عوامل مهم در
ارزیابی ارتباط انسان ،محیط و ایجاد محیطهای انسانی با کیفیت است .این سطح از معنای محیطی بیانگر نوعی ارتباط عمیق فرد با
محیط بوده و در این سطح فرد نوعی همذات پنداری بین خود و مکان احساس میکند (جوان فروزنده )1310،حس تعلق دارای دو
بعد کالبدی و اجتماعی است (همان) .با توجه به اهمیت مولفه حس تعلق الزم است در طراحی فضاها تدابیری اندیشیده شود که
حس تعلق اف راد را به محیط افزایش داده و فضا پایدار شود .با توجه به اهمیت مولفه حس تعلق در مفاهیم پایداری اجتماعی الزم
است به این مولفه توجه خاصی شود .افزایش حس تعلق به محیط باعث پایدارتر شدن فضا از بعد اجتماعی می شود.
جدول شماره  :1سطوح مختلف حس مکان مطابق با نیازهای انسان (جوان فروزنده)1911 ،
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 -2-2معماری داخلی سبز و رابطه آن با حس تعلق
انسان جزئی از طبیعت است و تخریب در آن به سان نشستن بر شاخه درخت و بریدن آن است .زندگی در کنار طبیعت و به
خصوص گیاهان آن برای روح و جسم انسان مفید است .بی توجهی به طبیعت و گیاهان در معماری ،برای ساکنان مشکالت روحی
و جسمی به بار می آورد .کاشت و داشت و حتی برداشت گیاهان در ساختمان های بلند ،کار و تفریحی شاد و سالم ،آرامش بخش و
موجب رضایتمندی از فضا می شود  .ایجاد فضای سبز در ساختمان ها ،در ایجاد هوای سالم بسیار موثر است (شرقی و محتشمی،
 )1385با توجه به اهمیت این دو مقوله و نیز ارتباط مفاهیم پایداری زیست محیطی و نقش آن در افزایش حس تعلق افراد ،می
توان گفت که معماری سبز و به کارگیری مفاهیم آن نقش موثری را در ارتقای حس تعلق افراد به محیط ایفا میکند .و از این رو
در پایداری اجتماعی فضا نیز نقش موثری دارد.

 -3بازگشت انسان معاصر به طبیعت
حا لت و روحیات انسان شهرنشین در مقایسه با انسان روستایی مطمئنا متفاوت است .انسان شهری هر روز خود را در محیطی
شلوغ و پر تنش در میان انبوهی از ساختمان های زمخت و بی روح می یابد که چشم انداز هر روزه ی او را بدون کمترین ارضاء
حس زیبایی شناسی ،تشکیل میدهد" .شهرنشینان امروزی گاهی که به درون خود می نگرند با احساس خالء عمیق از دستیابی به
طبیعت ،خود را به دور از آسایش و آرامش راستین می یابند" (رضویان و همکاران ) .این مسئله چالشی بزرگ و خالءیی نگران
کننده در زندگی انسان امروزی است .برای دستیابی به چنین آرامش و آسایشی و در جریان برون رفت از خالء مذ کور ،انسان ناچار
به تعامل با طبیعت است زیرا به گفته فردریش ویلهم شیلینگ ؛ «طبیعت جزیی از خود انسان است و بین طبیعت و انسان جدایی
نیست ».طبیعت یعنی آسایش و آرامش .اگر ما ساختمان را طوری طراحی کنیم که رفتاری شبیه طبیعت داشته باشد و آرامش
بخش باشد ،اینگونه است که می توانیم بگوییم به تعامل بین معماری و طبیعت رسیده ایم.

 -4تاثیرات طبیعت بر سالمت روح وذهن انسان
واژه مسکن در فرهنگ دهخدا ،به معنای جای آرام ،آرامگاه ،جایگاه و نشیمن است .از طرفی از دیدگاه لوکوربوزیه «خانه
پوششی است که در تطابق با برخی از شرایط رابطه صحیحی را بین محیط خارج و پدیده زیستی انسان برقرار میکند یعنی اینکه
بخوابد ،دراز بکشد ،ببیند و فکر کند» .انسان امروزی باید درزندگی خود ،تامل کردن در فضا و اندیشیدن راجع به ان را در اولویت
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قراردهد و تقاضای باال بردن کیفیت زندگی رادر ذهن خود به وجود آورد و به زندگی خود رنگ و روح ببخشد .تا با وارد کردن
طبیعت به زندگی خود وتلفیق آن با فضای مسکونی حس تعلق به مکان و مرکزیّت جهان ،وجود خود را غنی از اعتماد به نفس و
زیبایی و تلطیف روح و روان گرداند ( زنجانی . ) 1312:4،اساس ساختن ،دست اندازی به طبیعت است ،نوع این دست اندازی ارتباط
نزدیکی با طرز تفکر انسان دارد (یورگ گروتر) .طراحی انسانی بر تعامل انسان و جهان طبیعی تمرکز دارد (گرجی مهلبانی)1312:2،
 .این تعامل از طریق ذهن صورت می گیرد و تا زمانی که بین این دو جدایی ایجاد نشود سالمت روان دچار چالش نمی گردد .
حس بینایی ،عامل اصلی در ادراک محیط میباشد ،ارتباط بصری منجر به احساس لذت و خوشایندی و عدم ارتباط بصری ،باعث
بی تفاوتی و ناخوشایندی در افراد می گردد .بنابر این می توان با ایجاد فضای سبز در فضای مسکونی ،طبیعت سبز را در حوزه
ادراک بصری قرار داد و حداکثر انرژی مثبت را به فضای مسکونی تزریق نمود.

 -5اهمیت فضای سبز به لحاظ بصری و اصول زیبا شناختی
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طراحی فضای سبز محدود به استفاده از گیاهان و سایرعناصر نیست بلکه تلفیقی از معماری ،نقاشی ،مجسمه سازی ،ادبیات و
جغرافیاست که هرکدام از این رشته ها از کلیه امکانات خود جهت به نمایش گذاردن احساسات و روحیه افراد بهره می برند .در این
حیطه عدم شناخت کافی گیاهان به لحاظ اصول اکولوژیکی ،عملکردی و زیباشناسی منجر به نابسامانی درادراک بصری می شود.
الف -فرم گیاهان می تواند القاکننده احساسات مختلف در انسان باشد واین حس را ،نمای کلی گیاه و نحوه رشد آن ایجاد
میکند .به عنوان مثال :گیاهان مخروطی وستونی شکل برجهت عمودی تاکید دارند که در طراحی به عنوان القاکننده حس
روحانیت به کار می رود .گیاهان چتری به جهت افقی ،تاکید میکنند  .این گیاهان برای امتداد دادن فرمهای معماری برون سایت
کاربرد دارند .گیاهان هرمی شکل ویژگی رسمی و معمارانه دارند و به مجموعه استحکام می بخشند.گیاهان مجنون ،حالت
استراحت و ریلکسیشن را القا میکنند .گیاهان با فرم نامنظم ،برای القای حس تضاد و تنوع استفاده می شوند.گیاهان بوته ای و
کوچکتر به همراه گلهای زینتی ،جهت القای حس صمیمیت و نشاط و سمت دادن به فضا بکار می روند (زیاری و همکاران،
.)1385:4
ب -البته گیاهان عالوه بر داشتن خاصیت های بصری به صورت انفرادی ،دارای خصوصیات بصری بصورت توده ای هم
هستندو آن القاگری زمان و یا حس زمان هم هستند که تغییرات فصول را نشان می دهند .حس زمان را در تغییر رنگ گیاهان،
رشد آنها می توان به بهترین صورت مشاهده کرد ( زیاری و همکاران.)4 :1385 ،
ج -یکی دیگر از خصوصیات القا کننده حس های مختلف گیاهان در انسان مقوله رنگ است .رنگ به لحاظ تنوع و هارمونی
در طراحی فضا ،اثربخش می باشند ،برگ هایی که به رنگ سبز روشن هستند ،فضای را با روح و شادترمی سازند و رنگ های تیره،
غم انگیزترند (زیاری و همکاران.)1385:4 ،
د -عنصر ادراکی دیگر بافت گیاهان که همان دانه بندی بصری را تشکیل می دهد ،نتیجه اندازه و ویژگی برگ ،اندازه شاخه
ها ،پوست درخت ،نحوه رشد گیاه و فاصله بیننده با آن است .در فضاهای کوچک از گیاهان ریز بافت استفاده میکنند تا فضا بزرگ
تر به نظر برسدبه لحاظ مقایسه ای نیز می توانند اثر گیاهان درشت بافت را تشدید کنند .درختان کوچک وگلداری که ارتفاع آنها
کمتر از ارتفاع چشم ناظر است به فضای صمیمی داللت میکنند و اگر از ارتفاع چشم ناظر بیشتر باشند ،فضا را محصور میکنند (
زیاری و همکاران.)1385:4 ،

 -6اهمیت حضور طبیعت در فضاهای داخلی
حال زمان آن رسیده که به اهمیت فضای سبز در فضاهای داخلی بپردازیم .در گذشته ،باتوجه به کم بودن میزان تقاضا،
فضاهای معماری همواره دارای حیاط حتی بسیار کوچک بودند که امروزه به دلیل افزایش تقاضا هر روزه شاهد کاهش و افت
کیفیت اینگونه فضاها هستیم .حال با یافتن راهکاری معمارانه میتوانیم دوباره روح را به فضاهایمان تزریق نماییم .شاید در نگاه
نخست به نظر برخی کارشناسان از نظر هزینه توجیحی برای این کار وجود نداشته باشد و عنوان کنیم که به گلدانها و فضاهای
سبز محدود باید بسنده نماییم .اما باید عنوان کنیم که باتوجه به خاصیت کاهش استرس و تنش افراد ،کاهش درجۀ حرارت
محیطی ،تقلیل آلودگی هوا و تأثیرات گلخانهای ،صرف این هزینه بسیار توجیهپذیر خواهد بود .در فضای داخلی امروزه در سطح
معماری جهانی ،باغچهها به فضای خواب ،نشیمن و حتی سرویسهای بهداشتی راه یافتهاند .اینگونهها میتوانند به طراحی کوچک
یک باکس در فضاها خالصه شده یا با وسعت بیشتری تراس های این فضاها را با فضای خانه ترکیب نمایند و فضای درون و
بیرون را با یکدیگر ترکیب نماییم.
باتوجه به گفته ی فرانک لوید رایت :که طبیعت فقط شامل محیط خـارج ماننـد ابرهـا ،درختان و حیوانات نمی شوند بلکه
شامل داخل بنا و ابزار و مصالح آن و حتی مسیری برای حضور سـبزینگی در میـان زنـدگی می باشد .انسان گاها تأثیرات منفی و
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نامناسبی بر طبیعت داشته که به دلیل افزایش جمعیت و تسلط آن بـر طبیعـت اسـت .کـه بایسـتی زمینه ای فراهم شود تا انسان
بتواند در محیط پاک و سالمت به بقای زندگی خود ادامه دهد و حتی از طبیعت در کنار زنـدگی ماشینی خود مراقبت کند .حضور
طبیعت و انسان در کنارهم عالوه بر ایجاد رابطه دوجانبه میان آنها ،زمینه های توسعه پایـدار در فرهنگ و اجتماع را فراهم می
سازد .حضور طبیعت در فضاهای داخلی امری است نسبتا ضروری و الزمه ی بقای بهتر زندگی .انسان به دلیل مشغله و درگیر
شـدن با فضا های ماشینی پیرامون خود از طبیعت جامانده و حتی آن را فراموش می کند و فضاهای داخلـی و عوامـل دخیـل در
آنهـا هستند که می توانند انسان را از این فراموشی نادرست نجات داده و از روح و و جسم وی مواظبت کنند .به این دلیل که
انسان بعد از اتمام حضورش در فضاهای ماشینی و خارجی بدون روح ،به یک فضایی نیـاز دارد و روی مـی آورد تـا بتوانـد
خسـ تگی و کمبود ها را جبران کند و با توجه به اینکه بناها و فضاهای داخلی خصوصی محل گذراندن فراغت و خستگی ها
هستند ،فضـای مناسبی است تا بتوان از طریق طبیعت و حضورش در آن پاسخگوی کمبود ها باشیم .0زیرا طبیعـت عـالوه بـر
اینکـه سرشـار از انرژی مثبت و نشاط برانگیز است ،باعث بهره برداری مناسب از منابع پیرامـون مـی شـود و همچنـین سـبب
مـی شـود تـا بـه دستاوردهای بهترین معمار هستی یعنی خداوندگار پی ببریم و قدردان نعمت های او باشیم .این گونـه روی
آوردن بـه طبیعـ ت عالوه بر موارد فوﻕ باعث تداوم عوامل طبیعی در فضاهای ساختمانی به روش های مختلف می شود .این شیوه
ی معماری که از طبیعت الهام گرفته می شود را می توان در کارهای معمارانی همچـون فرانـک لویـدرایت ،آنتـونی گائودی،
رادولف استینر که بنیان گذاران آن بودند به خوبی دریافت .معماران در این شیوه روح بخشی به ساختمانها را تمرین می کنند و
روحی که در طبیعت است با انسان ارتباط برقرار می کند .این شیوه ی معماری به این معنا نیست که از طبیعت تقلیدی محﺾ
انجام شود بلکه درآن به سازگاری هرچه بیشتر انسـان بـا طبیعت پیرامونش فکر می شود و همچنین در نظر دارد تا با استفاده از
تفکر خالﻕ طبیعت را به زندگی راه دهد.

 -7راهکارهای کشاندن طبیعت به زندگی روز مره و فضای داخلی و تاثیرات آن
طبیعت را به روش های مختلفی می توان در زندگی روزمره و فضاهای داخلی بناها راه داد .به طور مثـال اگـر در موقعیـت
یـک ساختمان و یا زمینی درخت یا فضای سبزی وجود دارد که همچنان سرزنده و سالم است ،به جای اینکه آن را از بـین بـرده
بـ ه وسیله ی ترفندی مناسب آن را در ساختمان یا فضاهای داخلی دخیل کنیم و یا از وجود آن استفاده صـحیح کنـیم .همچنـین
می توان از شیوه های جد ید که در داخل ساختمانها به خصوص ساختمانهای آپارتمانی به کار برده می شود استفاده کرد،
مثـل ایجاد باغچه ای سبز در قسمتی از فضای منزل یا داخل تراس ،که می تواند نقش حیاط خلوتی سبزو پر انرژی را ایفـا کنـد
کـهوجو ندارد.قسمتی از فضای داخلی را نیز می توان به دیوار سبز اختصاص داد تا روح طبیعت در فضای داخلی پخش شود .روش
های دیگری نیز وجو دارند مثل :تابلو گل ،باغچه های سبزی و ادویه ،باکس های گل تزئینی و یا دارویـی .همچنـین گـلهای
آکواریومی که باعث تصفیه آب می شوند .بعضی از گیاهان نیز وجود دارند که بدون خاک ،آب و ریشه زندگی می کنند که به آن ها
گیاهان هوازی گفته مـی شـود .ایـن گیاهان فوﻕ العاده تصفیه کننده هوا هستند .تمام این روش ها و گیاهان به طور غیر مستقیم
به محیط زیست کمک می کنند و باعـث گسـترش بهتـر و بیشـتر طبیعـت و سبزینگی در فضاهای داخلی می شوند .همچنین
موجب می شوند تا فضاهای داخلی مملو از انرژی ها و تـاثیر مثبـت از لحـاظ روحی روانی بر انسان و زندگی وی بگذارد .این روش
ها عالوه بر تصفیه هوای داخل ،باعث جذب انرژی ها و پالس هـای منفـی واشعه های موبایل می شوند .در مراقبت و نگهداری
این شیوه ها و حضور طبیعت در فضاهای داخلی ،باید بسیار دقت و تالش شود و برای دوام آنهـا بسـتر و فضایی را فراهم آوریم
که ازبین نروند و دائمی باشند و در شرایط مناسب رشد خود را ادامه داده و موجـب حفـظ هرچـه بهتـرمحیط زیست شوند .عالوه
بر طبیعت سبز می توان از نور طبیعی نیز در فضاهای داخلی ساختمانها به نحو احسنت و مناسـب اسـتفاده کـرد.مثال دررنگ
آمیزی بدنه ها ودیوارها دقت شود تا باعث افزایش رویش گیاهان شود .در جانمایی بسترطبیعت موجود در فضاهای داخلی دقت
کافی را داشته باشیم تا به راحتی ،با توجه به تابش نور طبیعی جابه جا شود یا چرخش داشته باشد .برای نگهداری گیاهان نیز می
توان نورپردازی مناسب و طبیعی انجام داد ویا از المﭗ های صحیح با توجه بـه نـوع گیاهان استفاده کرد.

 -8تدابیری نوین برای طراحی فضاهای داخلی
سطوح کف ها و دیوار ها و سقف مهم ترین فضاهای کاری درطراحی داخلی هستند .در طراحی اکولوژیکی و سبز ،مسیرسبز
می تواند با کار روی این سطوح انجام شود.از جمله می توان موارد زیر را نام برد.
الف -فناوری دیوار سبز :دیوار سبز فناوری نوینی است که امروزه جایگاه خود را به آرامی در شهر های معاصر و مترقی جهان
پیدا کرده است .دیوار سبز به دیواری گفته می شود که به صورت سازه مستقل و یا بخشی از یک ساختمان با پوشش گیاهی
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پوشانده شده باشد.در ادامه به بررسی انواع این دیوارها که در طراحی فضای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد می پردازیم ( قدیر،
) 4 :1312
ب -دیوار زنده :دیوار های زنده ،ترکیبی از پانل هایی با پوشش گیاهی از پیش کاشته شده اند که به صورت عمودی وتوسط
سیستم سازه سبکی ،با فاصله به نمای ساختمان نصب شده و یا به صورت مستقل و خود ایستا می باشند.از دیواره زنده همچنین
می توان در فضاهای داخلی ساختمان استفاده کرد .دیوار های زنده ،بسته به کارخانه تولید کننده آن ،جنس صفحات و نوع بیرونی
و یا داخلی آن ،جزییات اجرایی متفاوتی دارند.از مزایای دیوار های زنده به تنوع گیاهان آن می توان اشاره کرد .حسن دیگر آنها به
دلیل استفاده از گیاهان از پیش کاشته شده است که از نظر زمانی سریع تر به نتیجه مطلوب از نظر رشد نهایی گیاهان می
رسند.دیوارهای زنده خود به دو نوع غیر فعال و فعال تقسیم می شوند.دیوار زنده فعال ،یکی از جدیدترین انواع دیوار های سبز است
که با تلفیق و ادغام در تاسیسات گرمایش و سرمایش و تهویه ساختمان به گونه ای طراحی شده است تا هوای فضای داخلی را
تصفیه نموده و به صورت تنظیم کننده حرارتی عمل کند.در این سیستم ،از هوای تولید شده توسط گیاهان در سیستم تهویه هوای
ساختمان استفاده می شود؛ شاخ و برگ گیاهان مونوکسید و دی اکسید کربن را جذب میکنند ،موجودات ذره بینی ریشه ،ترکیبات
آلی و ذرات م علق در هوا را می زدایند و فرایند طبیعی گیاهان هوای تازه تولید میکند که از طریق یک هواکش درون سیستم
کشیده شده و سپس داخل ساختمان می شود.در این سیستم ریشه گیاه بین دو الیه منسوج صنعتی قرار می گیرد و تغذیه آنها از
طریق آب غنی شده با مواد مغذی انجام می گیرد( .قدیر)1312:4،
ج -نوع یک سیستم سطح سبز :سیستم سطح سبز نوع یک به عنوان متنوع ترین سیستم داخلی در نظر گرفته می شود با
استفاده ازگلدانهای استاندارد صنعتی ،به سادگی می توان گیاهانی نگهداری کرد که برای فصول مختلف و مناسبت های ویژه قابل
تعویﺾ باشند .این کار می تواند کمابیش بر روی هر سطح داخلی انجام شود.این سیستم شامل جعبه های پروپیلن قابل دسترس
بازیافت شده هستند که می تواند برای هر اندازه دیوار مناسب باشد و ضد آب میباشد.آنها یک پوشش ضد آب شیاردار و زبانه دار
در جلو و کل سطح پشتی دارند .روند سیستم آبیاری عمومی آن ،از راه دور میباشد .مخازن گردش مجدد در زیر دیوار یا باالی آن
قرار داده می شوند .این مخازن می توانند بطور خودکار هنگامی که یک منبع آب در دسترس است باال بروند و یا می توانند دستی
پر شوند (.قدیر)4 :1312،
د -نوع دو سیستم سطح سبز :این سیستم برای محیط های داخلی مانند راهروها ،فضای پذیرایی ،کریدور ها و دیگر جاهای
با ترافیک باال مشخص شده است .این سیستم برای گسترش سریع و ساده بسیار الزم است که در برگیرنده طراحی کامال تلفیق
شده میباشد که امکان قرار دهی را در هر جا فراهم میکند و نیازی به اتصال به آب ندارد  .مخزن وپمﭗ آبیاری یا مخزن آب،
پمﭗ و تایمر در داخل کف سیستم گنجانده شده است و می تواند دستی پر شود( .قدیر)1312:1،
ه -استفاده از خزه ها برای تزئین دیوارها :یک هنرمند به نام آنا گارفرس سعی کرده است تا با استفاده از خزه های گرافیتی بر
روی دیوارها ،پوششی از چمن سبز را به وجود آورد  .قسمتی که در کار این هنرمند بیشتر به چشم می خورد ایجاد تایپوگرافی ،طرح
های عظیم مهندسی و الگوها با استفاده از مصالح طبیعی زنده میباشد که می توانند رشدکنند و گل بدهند و به راحتی می توان از
آن در فضاهای داخلی بهره برد( .قدیر)1312:1،
و -نصب دیوارهای مینیاتوری سبز در داخل ساختمان ها :طراحی دیوارهای سبز گیاهی با حالت مینیاتوری خود توانسته به
گونه ای قالب بندی شود که رشدگیاهان طبیعی در داخل ساختمان را به نمایش درآورد .یکی از طراحان حرفهای ژاپنی ،باساخت
این دی وارهای مینیاتوری سبز توانسته به تهویه هوای داخلی ساختمان و جلوگیری از انتشارگازهای سمی و زائد در فضای موردنظر
کمک چشمگیری کند .البته باید خاطرنشان ساخت ،بخش عمده گیاهان پوششی این دیوار از انواع خزه های متراکم و در هم فرو
رفته تشکیل شده که با رشد متعادل ومتوازن خود به جذابیت هر چه بیشتر این دیوار مینیاتوری عمودی افزوده است(.قدیر)1312:1،
ز -باغ های معلق :اخیرا نمونه جدیدی از گلدان های معلق خویش را که از پالستیک های طراح پاتریک موریس بازیافتی پلی
پروپیلن ساخته شده اند را در معرض نمایش عموم قرار داده است  .این گلدان ها که ازسقف آویزان می شوند نه تنها می توانند
تحولی در زمینه گلدان های خانگی پدید بیاورند بلکه فضاهای زمینی را اشغال نکرده و کاربر می تواند به راحتی آنها را جابجا
نماید.این طراحی زیبا دارای یک سیستم داخلی آبیاری گیاه است که می تواند گیاهان را از داخل و در نزدیکی ریشه آنها آبیاری
نماید .هر گلدان به یک درجه بندی برای آب نیز مجهز بوده و یک صفحه پالستیکی که در کف گلدان قفل می شود از ریختن
خاک به بیرون جلوگیری می نماید(قدیر.)1312:22،
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با توجه به آلودگیهای ناشی از گرد و غبارها و همچنین آلودگیهای ناشی از سوخت بنزینی که سالمت افراد را در شهرهای
بزرگ به خطر انداخته است ،توجه به اثرات زیست محیطی و تأثیرات مثبت بام سبز ضروری به نظر می رسد زیرا انسان همواره بر
محیط اطراف خود تاثیر گذاشته و متقابال از محیط تاثیر می پذیرد .از منظر روانشناسی محیطی ،آلودگی صوتی از اثر گذارترین
عوامل بر جسم و روان انسان میباشد" .بر اساس تحقیقات متعدد و بی شماری که تا کنون انجام شده ،مشخص شده که وجود
صدای مزاحم و به ویژه آلودگی صوتی در محیط می تواند در انسان موجب بیماری های جسمی مثل کاهش شنوایی ،مشکالت
صحبت کردن ،تضعیف سیستم ایمنی بدن ،افزایش فشار خون ،نازایی ،مشکالت قلبی و سکته مغزی شود .همچنین این عوامل آثار
سوء بر روان انسان دارد که مهمترین آنها عبارتند از :بی خوابی ،افزایش استرس ،اضطراب ،خستگی روحی ،زودرنجی ،تضعیف
روحیه و انگیزه ،افزایش عصبانیت ،بی قراری ،احساس ناامیدی و عدم تمرکز و یادگیری میباشد" (شاهچراغی -بندرآباد)1314 ،
مجموعه آسیب های فوﻕ نشان از اهمیت کنترل آلودگی صوتی در ساختمان های شهری و بویژه در خانه های مسکونی دارد .در
کنار راه حل های معمول مانند استفاده از پنجره های دو جداره و مصالح جاذب صوت ،استفاده از گیاهان و فضاها و جداره های سبز
(عکس  )1تاثیر زیادی داشته و در عین حال از نظر بصری نیز زیبایی خاصی به فضا می دهد" .استفاده از گیاهان برای کاهش تراز
صدا در فرکانس های باال موثر است .خاصیت پراکنده سازی امواج صوتی به وسیله پوشش گیاهی به مراتب بیشتر از خاصیت جذب
کردن آنها است و می تواند در داخل فضای اصلی ،محصور کننده های کوچک تر را تشکیل دهد" (همان)  .لبه های تشکیل شده
از پوشش های گیاهی (عکس  )2نیز می توانند ترکیبی از جان پناه ها و چشم اندازهایی را که مشوﻕ حضور و ماندگاری مردم در
فضا هستند پدید آورند.
از منظر دیگر ،طبیعت وزیبایی های آن همواره الهام بخش بشر برای خلق آثار بدیع و تلطیف روح و روان او و مأمنی برای فرار
از هیاهوی دنیای بیرونی و درونی او بوده و هست .نتایج پژوهش پژوهشگران رفتارشناسی دانشگاه روگرز )  (Rutgerدر نیوجرسی
آمریکا نشان می دهد ،ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن راهی ساده ،اما مهم جهت کسب آرامش و تلطیف روح و
روان آدمی است که در این بین کاشتن گل و گیاه می تواند بیش از هر چیز شادی و طراوت را به انسان هدیه دهد.

 -11نقش گل وگیاه در سالمت روحی-روانی افراد
پژوهش ها نشان می دهد خریدن گل ،کاشتن گل و گیاه و به طور کلی نگاه کردن به گل باعث برانگیخته شدن احساس
شادی ،آرامش و طراوت ،مثبت اندیشی و دوری از غم و اندوه می شود .پروفسور جنت هاویلند جونز -روانشناس -از دانشگاه روگرز
می گوید « :نکته جالب توجه درباره نقش گل در سالمت روحی -روانی افراد آن است که فرد با تماشا کردن به گل و لذت بردن از
طراوت ،رنگ و عطر زیبای آن می تواند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به حالت طبیعی بازگرداند؛ در واقع گل عاملی
جهت تعدیل رفتار در طول شبانه روز بوده و هر بار نگاه کردن به گل عاملی جهت ایجاد یک اتصال عصبی مثبت در مغز است«.
ده ماه مطالعه مستمر پژوهشگران دانشگاه روگرز درباره رابطه بین گل و گیاه و سالمت روانی افراد نتایجی را به این شرح
نشان داد:
 گل و گیاه به ویژه دریافت حتی یک شاخه گل یا یک گلدان کوچک گل به سرعت می تواند روحیه شخص را تغییر دادهو او را شاد و هیجان زده کند .لبخند ،اولین و مهم ترین نشانه این تغییر است .احساس شادی و سرزندگی در همه افراد و
در هر سنی به سرعت و به خوبی نمایان می شود.
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نگاه کردن یا دریافت گل می تواند به مدت طوالنی روی حالت روانی فرد تأثیر گذاشته و رفتار او را به سرعت دگرگون
کند ،به طوری که افرادی که در محیط اطرافشان -منزل ،محل کار و ...گل و گیاه وجود دارد دو تا چهار برابر بیش از
دیگران آرام ،مهربان ،شاد و با گذشت بوده و می توانند این حس را با رفتار مثبت خود به دیگران نیز منتقل کنند.
گل و گیاه باعث ایجاد حس نگرش مثبت به زندگی و آرامش)  (being-wellاحساس شادی و رضایت )(happiness
صمیمت)  (intimacyو آرامش)  (calmnessدر افراد می شود .یافته ها نشان می دهد فضاسازی منزل یا محل کار
باید به گونه ای باشد که گل و گیاه به خوبی در معرض دید افراد قرار گرفته و بخشی از فضای منزل به این مسأله
اختصاص یابد .این فضا می تواند با استفاده از چند شاخه گل در گلدان ،کاشتن گل در ایوان ،پشت پنجره ها ،کناره های
اتاﻕ و ...ایجاد شود .استفاد ه از گل در ورودی منزل ،اتاﻕ نشیمن و اتاﻕ خواب ضروری است ،به ویژه در باره ورودی
منزل به طور غیرمستقیم خوشامدگویی به میهمانان را به همراه دارد .این یافته های پژوهشی-علمی که دارای نکات
بسیار جالب و حائز اهمیت درباره تاثیرات روانی گیاهان بر انسان دارد ،در تلفیق با روانشناسی محیطی در معماری سبز،
می تواند تاثیر عمیق تری بر روان کاربران گذاشته و فضای زندگی دلپذیرتری را بوجود آورد.

 -11اهمیت تاثیر رنگ گل و گیاه در فضاهای داخلی

 -12نتیجه گیری
با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله چنانچه بخواهیم روانشناسی محیط را در حوزه معماری داخلی بررسی نمائیم ،به این
نتیجه می رسیم که خانه از اهمیت ویژه ای در معماری سبز و طراحی روانشناسانه برخوردار است" .محیط خانه به عنوان مکانی که
در آن تداوم حضور داریم تاثیرات روانشناختی قابل مالحظه ای بر ما دارد .پژوهشگران دریافته اند که استفاده از رنگ های سبز می
تواند تاثیر مثبتی روی فشار خون ،کاهش استرس و افزایش انرژی داشته باشد" (شاهچراغی _ بندرآباد .)1314 ،معمار به عنوان
طراح موظف است در ابتدا نیازهای انسان که شکل دهنده رفتارهای فردی و جمعی اوست را به خوبی شناسائی کند  .با سیاست
های کالن دولتی در راستای معماری پایدار و امنیت منابع ،به امنیت سالمت جسمی و نیازهای روان شناختی انسان توجه و در
طراحی خود لحاظ نماید .در مرحله بعد با ایجاد راهبرد های انگیزشی مناسب ،رفتارهایی که تأمین کنندة نیازهای انسانی است را
شکل دهد  .همچنین با ارائه راهکارهایی مناسب ،معماری سبز را به داخل فضاهای روزمره انسان ها بکشاند تا روح جست وجو گر
و نیاز اولیه غریزی او به طبیعت و سبزینگی را در انسان پاسخگو باشند .طراح و معماران داخلی با ارایه راهکارهایی در معماری
داخلی فضا مثل ایجاد بام و دیوار سبز ،دیوار های زنده یا پنلهای پوشیده شده از گل وگیاه ،همچنین استفاده از گلدان ها وگیاه
های طبیعی می تواند تاثیرات مثبت و مهمی بر روح و روان و بهبود زندگی کاربران فضاهای داخلی بوجود آورند .این روش ها
عالوه بر تصفیه هوای داخل ،باعث جذب انرژی ها و پالس هـای منفـی واشعه های موبایل می شوند ،همچنین سبزی وگل و گیاه
عاملی جهت تعدیل رفتار در طول شبانه روز بوده و هر بار نگاه کردن به گل عاملی جهت ایجاد یک اتصال عصبی مثبت در مغز
است .بنابراین می توان با ایجاد فضای سبز در فضای مسکونی ،طبیعت سبز را در حوزه ادراک بصری قرار داد و حداکثر انرژی
مثبت را به فضای مسکونی تزریق نمود و با پوشش گیاهی و روشهای مناسب و نوین ،فضای سبزرا به فضاهای داخلی کشاند و
تاثیرات بسزای آنها بر سالمت روح وروان همچنین ایجاد حس تعلق وآرامش کاربران راکامال مشاهده کرد در عین حال که استفاده
از عناصر طبیعی عالوه بر اینکه باعث افزایش میزان حضور افراد در محیط داخلی شده و طراوت و تازگی گل و گیاه ،صدای
آب و بوی استشمام شده از گیاهان در فرد حس خاطره انگیزی و آرامش ایجاد کرده همچنین در صرفه جویی در مصرف انرژی
کمک شایانی به پایداری محیط زیست میکند.
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قرار دادن گیاهان به عنوان بخشی از طراحی معماری در فضاهای داخلی خانه باید با توجه به رنگ آنها و تاثیرات روانشناسانه
ای که انتظار داریم بر آن محیط بگذارند انتخاب شوند .رنگ گل ها نیز نکته بسیار پراهمیتی است به طوری که گل ها با رنگ
مالیم صورتی ،سفید ،بنفش و ...حس شخص را به سوی احساسات آرام سوﻕ داده و گل ها با رنگ های گرم و تند -قرمز ،زرد،
نارنجی و ...حس او را به سوی هیجان و سرزندگی پیش می برد " .به عنوان مثال ،یک اتاﻕ خواب باید همواره فضایی آرامش
بخش و راحت باشد که مکانی مناسب برای خواب و استراحت را فراهم کند" (همان) .بنابراین در طراحی دیوارهای سبز(دیوارهای
زنده) برای اتاﻕ خواب باید از گیاهان و گلهایی با رنگ مالیم مانند سبز و آبی که در فرد ایجاد حس آرامش و راحتی کند استفاده
شود طراحی دیوار زنده در نشیمن می تواند با نورپردازی های متعدد بر روی گیاهان همراه شده و با ایجاد کنتراست و سایه روشن،
جلوه ها و تاثیرات روانی مختلفی بر کاربران ایجاد نماید.
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