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چکـیده
کهنالگوها در تمام علوم ازجمله معماری نقش مهمی در شناسایی و بازشناسی نظم موجود در دیدگاههای اندیشمندان
بهعنوان چراغ راه آیندگان ایفا کرده است .اهمیت گونهشناسی در معماری بهگونهای است که از حدود دوهزار سال پیش در
آثار معماران مشهور ازجمله ویترویوس دیده میشود .بررسی کهنالگوها درگذشته بر اساس مقایسه پالن خانهها و
بهصورت تحلیل دیداری صورت میگرفت ولی اکنون مقایسه کهنالگوها را میتوان بهصورت کمّی بررسی و تحلیل نمود
که این کار با استفاده از ترسیم گراف پالن توجیهی و محاسبات ریاضیاتی انجام میگیرد .بهعبارتدیگر با استفاده از
تفکیک و کدبندی فضاها و مشخصنمودن ارتباط فضاها با یکدیگر میتوان به پالن محدب دستیافت و بدینوسیله
گراف پالن توجیهی ترسیم میشود و با محاسبه درجه هم پیوندی ،اهمیت و نقش فضاها در هر پالن مقایسه شده و
درنهایت میتوان به یک کهنالگو دستیافت که پالنها فارغ از اندازه و فرم از یک الگوی واحد تبعیت میکنند .مطالعه
حاضر به بررسی و مقایسه کهنالگوی خانههای سنتی اقلیم گرم و خشک کاشان با خانههای سنتی معتدل و مرطوب
شمال ایران با استفاده از نحو فضا و ارتباط آنها با یکدیگر میپردازد و این پرسش را پاسخ میدهد که چه تفاوتی در
کهنالگوی این خانهها با توجه به تفاوت اقلیم زیستی در آنها وجود دارد .نتایج مطالعه نشان میدهد که بیشترین هم
پیوندی و یکپارچگی فضایی در حیاط و ایوان خانههای موردمطالعه مشاهده میشود و کمترین همپیوندی مربوط به
پستوها و بیرونی هست .بدین ترتیب افق فکری معماران در این دو اقلیم بدینگونه بوده است که از حیاط و ایوان بهعنوان
فضایی که مرکزیت دسترسی به فضاهای دیگر را فراهم میکند استفاده میشود و پستوها بهعنوان خصوصیترین فضا
بکار گرفته شده است .در این تحقیق نمونههای موردی خانههای اقلیم گرم و خشک کاشان (نشاستهپور ،کارخانهچی ،بنی
احمدی و قریشی) و خانههای اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران (شفاهی ،دارویی ،کاشانی ،قدیری ،کیا و فاطمی) مورد
مطالعه قرار گرفتهاند و نمونه کهنالگوهای پیشنهادی هر دو اقلیم ،بررسی و مقایسه شده است.
واژگـان کلـیدی :کهنالگو ،ریاضیات گسسته ،همپیوندی

 -1استادیار معماری دانشکده هنر و معماری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
v.fooladi@yahoo.com

 -2دانشجوی دکتری معماری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
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کهنالگو و گونهشناسی از زمانهای قدیم در آثار معماران مشهوری همچون ویتروویوس ،آلبرتی ،الژی ،آرگان و سایرین دیده
میشود ولی آنچه کهنالگوی جدید را با نمونههای قدیم متمایز میسازد در این است که کهنالگو درگذشته بر مبنای تحلیل
بصری پالن و طراحی معماران استوار بود ولی هماکنون با تکیه بر گراف پالن توجیهی و محاسبات ریاضیاتی بهصورت کمّی قابل
بررسی و به شکل گراف پالن توجیهی قابلارائه است.
کهنالگو ازآنجهت حائز اهمیت است که هنرمند برای هویت بخشیدن به اثر هنری خود ،از الگوهای اصیل گذشته بهره می
گیرد و با اینکار ،مفهوم سبک که در آغاز برای تحلیل هنر و اثر هنری بکار رفته بود نقش بسزایی در خلق اثر هنری به عهده می
گیرد .در این روش که امروزه در معماری ایرانی برای ساخت معماری با هویت و اصیل بکار میرود به نام کهنالگو یعنی شیوه
تکرار الگوهای گذشته نامیده میشود (ستاری فرد و همکاران)1394 ،
این تحقیق به مقایسه کهنالگوی اقلیم گرم و خشک با اقلیم معتدل و مرطوب ایران میپردازد بدینصورت که خانههای
اقلیم گرم و خشک از خانههای سنتی کاشان بهعنوان نمونههای موردی (خانههای نشاستهپور ،کارخانهچی ،بنیاحمدی و قریشی) و
خانههای سنتی اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران بهعنوان نمونههای موردی (خانههای شفاهی ،دارویی ،کاشانی ،قدیری ،کیا و
فاطمی) انتخاب شدهاند .تمام خانهها مربوط دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی میباشند.
آنچه بهعنوان سؤال تحقیق مطرح میشود این است که چه تفاوتی در اولویتبندی فضایی در دیدگاه معماران در این دو اقلیم
وجود دارد و با در نظر گرفتن و مقایسه مقادیر همپیوندی 1که شاخصی برای پیوستگی و یکپارچگی با فضاهای دیگر خانهها است
میتوان به کهنالگویی دستیافت که نشان میدهد حیاط و ایوان دارای بیشترین همپیوندی در هر دو اقلیم بوده و پستوها جزء
فضاهای دورافتادهتر از بقیه فضاها میباشند.

 -2پیشینۀ پژوهش
کهنالگو و گونهشناسی از زمانهای بسیار دور که به حدود دو هزار سال قبل برمیگردد در آثار معماران مشهوری همچون
ویتروویوس دیده میشود .از آن زمان تاکنون کهنالگوها در معماری باعث ایجاد نگرشهای مختلف اقلیمی ،شکلی ،تاریخی ،فضا
گرا و زیستی -اجتماعی شدهاند که همگی آنها بهغیراز نگرش زیستی -اجتماعی که توسط هیلیر و هانسون در سال  1984مطرح
شد دارای محدودیتهای مبتنی بر فرم ،شکل یا اقلیم و زمان بودند .در نگرش زیستی -اجتماعی مفاهیمی شامل جنوتایپ
(گونهزیستی) و فنوتایپ (گونهکالبدی) مطرح میشود که در معماری ،جنوتایپ اطالعات درونی است که در فضای معماری در
روابط اجتماعی ناشی از رفتار استفادهکنندگان قابلدرک باشد و فنوتایپ ،ظاهر کالبدی بناست که خود را در قالب یکگونه نشان
میدهد (میرسجادی و فرکیش.)1395 ،
نظریه گراف برای نخستین بار در سال  1735با یک معمای ریاضی که درباره هفت پل جداکننده خشکی معروف به پلهای
کونیگسبرگ و خواسته یک شوالیه مبنی بر یکبار عبور از هر پل در یک توالی ممتد بود مطرح شد و توسط اویلر به مسئله گراف
مبدل شد .در سال  1970تئوری کاربرد ریاضیات در معماری مطرح گردید و کریستوفر الکساندر مدلی محاسباتی برای تعریف یک
روش الگو محور در طراحی را توسعه داد .در سال  1971مارک ،استدمن و استینگ مراحل اولیه یک مدل نحوی از فرم بر پایه
تئوری گراف توسعه دادند اما بهزودی بر روی فرم متمرکز شدند (.)Ostwald,2011
کهنالگوی مبتنی بر نظریه گراف پالن توجیهی برای اولین بار در سال  1997توسط استوالد در خانههای اولیه مورگات مطرح
شد که یک مدل گرافیکی ،ریاضیاتی و نظری برای تحلیل پیکربندی فضایی ساختمانها فراهم نمود و در سال  2021در خانههای
ویالیی پاالدیو توسط استوالد موردبررسی قرار گرفت (.)Ostwald,2011
در ایران در سال  1397مقالهای با عنوان ریاضیات گسسته و روشهای مقداری در تحلیل فضای معماری توسط تاجر و
همکاران در اجالس انجمن مفاخر ایران مطرح گردید که به بررسی کهنالگوی اقلیم گرم و خشک شهر کاشان پرداخت و در سال
 1398مقالهای با عنوان تحلیل ریاضیاتی گراف پالن توجیهی خانههای سنتی اقلیم معتدل و مرطوب ایران توسط حاجیان و
همکاران در پایگاه بینالمللی  ISIبه چاپ رسید.

 -3روش تحقیق
پژوهش حاضر بهصورت تحلیلی-مقایسه ای از چهارخانه سنتی اقلیم گرم و خشک شهر کاشان (نشاسته پور ،کارخانهچی ،بنی
احمدی و قریشی) و ششخانه سنتی اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران (شفاهی ،دارویی ،کاشانی ،قدیری ،کیا و فاطمی) بهعنوان
1 Integration Value

2

مطالعات موردی مورداستفاده قرارگرفتهاند .بر این اساس با استفاده از پالن محدب خانهها و گراف پالن توجیهی ترسیمشده و با
مقایسه همپیوندی فضاها ،به بررسی و مقایسه کهنالگوهای هر دو اقلیم با استفاده از گراف پالن توجیهی پرداخته میشود .در واقع
هرچقدر مقدار همپیوندی یک فضا نسبت به فضاهای دیگر بیشتر باشد نشاندهنده این است که فضای مذکور دارای پیوستگی و
یکپارچگی بیشتری است و هرچقدر هم پیوندی یک فضا نسبت به بقیه فضاها کمتر باشد نشان میدهد فضای مذکور نسبت به بقیه
فضاها دارای گسستگی میباشد.
در این تحقیق پالن محدب با استفاده از پالن معماری و در نظر گرفتن حروف اختصاری برای هر فضا و مشخصکردن ارتباط
فضایی ترسیمشده است و برای ترسیم گراف پالن توجیهی ،ورودی را بهعنوان مرجع در سطح صفر و فضاهایی که با ورودی در
تماس هستند ،در سطح یک قرار داده و ارتباط فضاها با خطوط به یکدیگر متصل میشوند (.)Ostwald,2011
فرمول  1نحوه محاسبه هم پیوندی ( )iرا نشان میدهد:
)(𝐾−1)(𝐾−2

()1

)2(𝑇𝐷−𝐾+1

=i

 -4نتایج یافتهها و محاسبات
در این قسمت نتایج محاسبات نمونههای موردی خانههای سنتی اقلیم گرم و خشک شهر کاشان و خانههای سنتی اقلیم
معتدل و مرطوب ایران نشان داده میشود .الزم به ذکر است با توجه به تعدد زیاد نمونهها برای هر اقلیم پالن محدب و گراف
پالن توجیهی یکخانه آورده شده و خالصه محاسبات خانهها در جداول مربوطه آورده شده است.

 -1-4اقلیم گرم و خشک شهر کاشان
برای ترسیم پالن محدب خانههای کاشان ،الزم است برای فضاها (گرهها) حروف اختصاری در نظر گرفته شود که مطابق
جدول  1است.
جدول  .1حروف اختصاری پالن محدب خانههای کاشان (علی تاجر و حاجیان)1396 ،
S
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پله
پستو
حوضخانه

B
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ایوان
حیاط
پذیرایی
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E
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 Kدر واقع تعداد گرهها یا فضاها و عمق کلی )TD( 1مجموع خطوط گرههای دیگر برای اتصال به گره حائل در گراف پالن
توجیهی میباشد.
بدین ترتیب ،با استفاده از گراف پالن توجیهی ،همپیوندی برای تمام فضای خانهها در هر دو اقلیم محاسبهشده و فضاهایی که
بیشترین و کمترین همپیوندی با فضاهای دیگر دارند مشخص میشود و سپس در غالب نمودار با یکدیگر مقایسه شده و
کهنالگوی آنها به شکل گراف پالن توجیهی ترسیم و با یکدیگر مقایسه میشود.

آشپزخانه
اتاق
هشتی

خانه نشاستهپور:
این خانه با الگوی گودال باغچه در دو سمت شرقی و غربی دارای بنا است .در میانه ضلع شرقی یک تاالر پنجدری با دو اتاق
دو دری در طرفین و در زیر این قسمت سرداب بزرگ و زیرزمینهای کوچک قرینه که با پله به حیاط راه دارند قرارگرفته است .در
قسمت روبرو تاالر دیگری با اتاقهای قرینه در دو سمت آن وجود دارد و چندین فضای خدماتی و سرداب در زیر این قسمت دیده
میشود .سردر اصلی خانه باکمی عقبنشینی از معبر اصلی از طریق هشتی و داالن کوتاهی به ایوان غربی باز میشود .شکل 1
پالن معماری و شکل  2گراف پالن توجیهی خانه نشاستهپور را نشان میدهد (علی تاجر و حاجیان)1396 ،

شکل  -1پالن همکف و زیرزمین خانه نشاستهپور ()Alitajer,2019
1 Total Depth

3

با ترسیم پالن محدب و گراف پالن
توجیهی و محاسبه همپیوندی سایر خانههای
اقلیم گرم و خشک کاشان ،نتایج جدول 2
بهدستآمده است .الزم به ذکر است خانههای
نشاستهپور و بنیاحمدی گودال باغچهای و
خانههای کارخانهچی و قریشی غیر گودال
باغچهای میباشند .همچنین برای ارائه الگویی
واضح  ،فضاهایی که در بین خانه ها مشترک
نیستند حذف شده اند.

شکل  -2گراف پالن توجیهی خانه نشاستهپور ()Alitajer,2019

جدول  -2نتایج همپیوندی فضای خانههای اقلیم گرم و خشک کاشان (نگارنده)
هم پیوندی ()i

فضاها
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خانه 4

خانه 3

خانه 2

خانه 1

(قریشی)

(بنی احمدی)

(کارخانهچی)

(نشاسته پور)

2.85
6.58
14.25
8.55
5.7
4.89
4.62
5.9
4.89
5.03
3.23

3.23
4.89
8.14
9
3.64
4.89
5.03
4.75
4.89
3.35
2.48

4.07
7.13
14.25
9.5
5.7
6.11
4.89
5.18
6.58
6.84
3.89

3.48
5.67
11.77
12.75
5.46
5.88
5.46
5.88
5.46
5.1
3.56

)(Vα

≠

بیرونی

1

هشتی ()E

2

حیاط ()Y

3

ایوان ()B

4

آشپزخانه ()K

5

پذیرایی ()L

6

اتاق )R1( 1

7

اتاق )R2( 2

8

اتاق )R3( 3

9

اتاق )R4( 4

10

پستو ()C

11

شکل  -3نمودار همپیوندی خانههای اقلیم گرم و خشک کاشان (نگارنده)

در شکل  3نمودار همپیوندی خانههای موردمطالعه اقلیم گرم و خشک کاشان نشان دادهشده است.

 -2-4اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران
برای ترسیم پالن محدب خانههای اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران ،الزم است برای فضاها (گرهها) حروف اختصاری در
نظر گرفته شود که مطابق جدول  3است.
4

جدول  .3حروف اختصاری فضاهای پالن محدب خانههای اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران ()Pilechiha,2019
HE
پارکینگ
اتاقخواب
حمام
گرمخانه
P
EB
BA
ES
T
LA
S

اتاق خدمه
تراس
رختشویی
پلکان

C
ST
V
L

پستو
انباری
ایوان
راهرو

WC

اتاق مطالعه
گلخانه
پاسیو
دستشویی

K

F

بالکن

E

EL
G
EP

B
H
D

حیاط
نشیمن (پذیرایی)
ناهارخوری
آشپزخانه
اتاق

خانه شفاهی:
خانه شفاهی مربوط به دوره قاجار بوده و در شهرستان آمل ،بخش مرکزی ،خیابان آیتاهلل جوادی ،بافت قدیم نیاکی محله
واقعشده و دارای مساحت تقریبی  1000مترمربع میباشد این اثر در تاریخ  14اسفند  1385با شماره ثبت  17802بهعنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
شکل  4پالن معماری ،شکل  5پالن محدب و شکل  6گراف پالن توجیهی خانه شفاهی را نمایش میدهد
(.)Pilechiha,2019

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک

شکل  -4پالن معماری خانه شفاهی ()Pilechiha,2019

شکل  -5پالن محدب خانه شفاهی ()Pilechiha,2019

شکل  -6گراف پالن توجیهی خانه شفاهی ()Pilechiha,2019

5

با ترسیم پالن محدب و گراف پالن توجیهی و محاسبه همپیوندی سایر خانههای اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران ،نتایج
جدول  4بهدستآمده است.
جدول  -4نتایج هم پیوندی فضای خانههای اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران ()Pilechiha,2019
هم پیوندی ()i

فضاها
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خانه 6

خانه 5

خانه 4

خانه 3

خانه2

خانه 1

(فاطمی)

(کیا)

(قدیری)

(کاشانی)

(دارویی)

(شفاهی)

5.75
11.50
7.91
5.75
5.75

6.13
8.12
7.67
5.87
5.31

4.65
10.57
19.38
8.61
12.90

4.77
13.13
6.56
6.56
6.56

11.90
15.98
10.65
11.16
9.40

5.42
6.77
9.29
7.22
7.07

4.02

3.89

8.61

4.77

8.60

4.45

4.36
2.94

5.87
2.60

7.50
7.15

3.50
3.50

8.60
5.28

3.57
3.25

)(Vα

≠

بیرونی

1

حیاط

2

ایوان/راهرو همکف

3

اتاق همکف

4

راهرو ط اول

5

پستو/انباری/توالت /آشپزخانه
همکف

6

اتاق ط اول

7

پستو  /تراس /انباری ط اول
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شکل  -7نمودار همپیوندی خانههای موردمطالعه اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران ()Pilechiha,2019

در شکل  7نمودار همپیوندی خانههای موردمطالعه اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران نشان دادهشده است.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به ارقام بهدستآمده همپیوندی در جدول  2برای خانههای سنتی اقلیم گرم و خشک ،در خانههای نشاستهپور (خانه )1
و بنیاحمدی (خانه  )3فضای ایوان و در خانههای کارخانهچی (خانه  )2و قریشی (خانه  )4فضای حیاط دارای بیشترین همپیوندی
و پیوستگی فضایی میباشند .کمترین همپیوندی مربوط به فضای بیرونی در خانههای نشاستهپور و قریشی و فضای پستو در
خانههای کارخانهچی و بنی احمدی دیده میشود؛ بنابراین در مورد خانههای موردمطالعه اقلیم گرم و خشک ،بیشترین همپیوندی
مربوط به ایوان و حیاط و کمترین همپیوندی مربوط به بیرونی یا پستو است .با توجه به اینکه خانههای نشاستهپور و بنیاحمدی
گودال باغچهای هستند که پس از گذر از هشتی ،از ایوان به حیاط راه پیدا میکند کهنالگوی آنها بر اساس گراف پالن توجیهی
مطابق شکل  8است.
6

شکل  -8گراف پالن توجیهی کهنالگوی خانههای گودال باغچهای اقلیم گرم و خشک کاشان (علی تاجر)1397 ،

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک

مطابق شکل  ،8پس از ورود به خانه و گذر از هشتی فضای ایوان پدیدار میشود که از ایوان به یک حیاط و سه اتاق و
پذیرایی و یک هشتی راه پیدا میکند .پذیرایی و هشتی و یک اتاق به یکدیگر و نیز به ایوان راه دارند .پس از حیاط به فضاهایی
همچون آشپزخانه ،حوضخانه و یک اتاق دیگر منتهی شده و پس از حوضخانه یک پستو قرار دارد .در این کهنالگو ایوان دارای
بیشترین همپیوندی میباشد.
در خانههای مورد مطالعه اقلیم گرم و خشک کاشان ،خانههای کارخانهچی و قریشی غیر گودال باغچهای هستند که پس از
حیاط به ایوان میرسد ،گراف پالن توجیهی کهنالگوی آنها در شکل  9ترسیم شده است .الزم به توضیح است که هر دو
کهنالگوی اقلیم گرم و خشک پس از حائل ،فضای هشتی و سپس به ایوان یا حیاط راه مییابد.

شکل  -9گراف پالن توجیهی کهنالگوی خانههای غیر گودال باغچهای اقلیم گرم و خشک کاشان (علی تاجر)1397 ،

همانگونه که در شکل  9مالحظه میشود پس از ورود به خانه و گذر از هشتی به یک حیاط میرسیم که به حوضخانه و ایوان
راه دارد .ایوان به فضاهای آشپزخانه ،چهار اتاق ،هشتی و پذیرایی راه دارد که یک اتاق از طریق هشتی به پذیرایی راه پیدا میکند.
از طریق یکی از اتاقها می توان به پستو راه پیدا کرد .بنابراین طبق آنچه مطرح گردید در این کهنالگو همانند خانههای
کارخانهچی و قریشی ،حیاط ( )Yبعنوان همپیوندترین فضا معرفی میگردد.
نتایج محاسبات همپیوندی برای خانههای اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران مطابق جدول  4نشان میدهد در خانههای
شفاهی و قدیری بیشترین همپیوندی مربوط به ایوان و در خانههای دارویی ،کاشانی ،کیا و فاطمی بیشترین مقدار مربوط به فضای
حیاط است .همچنین در تمام خانهها بهجز خانه قدیری کمترین همپیوندی مربوط به پستوی طبقه اول و در خانه قدیری کمترین
مقدار مربوط به بیرونی است .در شکل  10گراف پالن توجیهی کهنالگوی خانههای موردمطالعه اقلیم معتدل و مرطوب شمال
ایران نشان داده شده است .همانطوریکه مالحظه میشود حیاط دارای بیشترین اثرگذاری فضایی میباشد و پستوی طبقه اول دارای
بیشترین عمق و کمترین اثرگذاری فضایی است .داخل حیاط شامل انباری ،آشپزخانه ،دستشویی ،اتاق سرایداری و نیز یک ایوان یا
هال میباشد که به اتاقهای معمولی و سه دری و راه پله طبقه دوم راه پیدا میکند .در طبقه اول ،راهرو به اتاق معمولی و سه
دری مرتبط میشود که هردو به یک ایوان ختم میشوند .الزم بذکر است جهت سهولت مقایسه از تعدد اتاقها صرفنظر شده است
و خانههای با الگوی مشابه میتواند در این دستهبندی قرار گیرد.
7

شکل  -10گراف پالن توجیهی کهنالگوی خانههای اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران ()Pilechiha,2019

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک

همانگونه که در شکلهای  9 ،8و  10مالحظه میشود عمق گراف پالن توجیهی کهنالگوها دارای شش الیه میباشند و
تمامی کهن الگوها از نوع متقارن و درختی می باشند .با مقایسه کهنالگوهای خانههای سنتی دو اقلیم گرم و خشک کاشان و
معتدل و مرطوب شمال ایران این نتیجه حاصل میشود که در نگاه معماران ایرانی ،ایوان و حیاط بهعنوان فضاهایی که بیشترین
پیوستگی و همپیوندی را با فضاهای دیگر دارند موردتوجه قرارگرفتهاند از سوی دیگر پستوها با کمترین پیوستگی و همپیوندی
فضایی در تمام کهنالگوها جزو فضاهای خصوصیتر محسوب میشوند .این در حالی است که در بناهای جدید حیاط و ایوان در
طراحی و ساخت بسیار کمرنگ شده و به صفر گراییده است.
از آنچه مطرح شد ،میتوان به این مهم دست یافت که آنچه باعث ماندگاری یک اثر معماری میشود هویت آن بنا میباشد و
تنها راه رسیدن به این هویت ،استفاده از کهنالگوها میباشد که در بناهای جدید میتواند چراغ راه معماران قرار گیرد.

منابع
.1
.2
.3
.4
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فصلنامه معماری سبز
سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک

تأثیر و تأثرات فضای معماری درمانی بر میزان استرس افراد؛
براساس رویکرد انسان محوری در روانشناسی محیط

مهرداد کریمی مشاور ،**1مریم اردالنی

2

*

تاریخ دریافت1400/07/21 :
تاریخ پذیرش1400/08/29 :
کد مقاله34646 :

چکـیده
فضای معماری درمانی مقولهای اساسی در بحث طراحی معماری روز است .مشکل اساسی که انسانها در دوران مدرن
کنونی با ان برخورد نمودهاند انواع بیماریهای روانی و استرسزایی است که وجودیت انسانی را مورد حمله قرار داده است.
براین اساس فضای معماری باید عالوه بر جلوگیری از تقویت عناصر استرسزاد باعث از بین رفتنآن نیز گردد .آرامش در
طراحی فضای معماری از با اهمیتترینموارد است که طراحان باید در بحث طراحی خود آن را به خدمت بگیرند .براین
اساس سؤال اساسی تحقیق این است که عواملی ایجاد استرس چگونه شناساییشوند و در این خصوص مؤلفههای
معماری چگونه میتواند از آن جلوگری نماید .عالوه بر فضاهای درمانی دیگر فضاهای معماری نیز باید بهگونهای طراحی
شوند که مسأله ایجاد استرس را حل و فضای معماری استرسزدا باشد .روش تحقیق این پژوهش با توجه به کیفی بودن
آن به صورت توصیفی و تحلیلی میباشد که با استفاده از علم روانشناسی محیط به عنوان علمی بینارشتهای در این
خصوص بررسیهای اساسی صورت گرفته است .هدف اساسی نیز شناخت شاخصههایی است که بتوان فضای معماری
استرسزدایی را در مقول طراحی و پرداخت ارائه نمود .نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کلیت طراحی فضای معماری
اگر روابط فضایی به صورت ساده و شفاف ایجاد گردند و موضوعات حرکتی قابل تشخیص و خوانا باشند در این صورت م
یتوان با استفاده از مصالح و هندسه معماری ساده در عدم ایجاد شوک فضایی استرس را از فضای معماری خارج نمود و
آرامش را جایگزین آن نمود.

واژگـان کلـیدی :روانشناسی ،فضای معماری ،انسانمحوری ،استرس ،درمان.

* این مقاله مستخرج از رساله کارشناسی ارشد مهندسی معماری مریم اردالنی با عنوانˮطراحی مرکز رواندرمانی شهر قروه با
رویکرد انسانمحور‟ است که با راهنمایی جناب دکتر مهرداد کریمی مشاور در دانشگاه مؤسسه غیرانتفاعی ایرانمهر قروه صورت
گرفته است.
 -1دکتری تخصصی طراحی شهری ،دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول)Mkmoshaver@basu.ac.ir .
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ،مؤسسه غیرانتفاعی ایرانمهر قروه.
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این موضوع که معماری در کنار موضوعات زندگی انسانی قرار گرفته است و عالوه بر ارائه یک سرپناه دائم و موقت
موضوعات دیگر را نیز پوشش می دهد بر متخصصین علوم معماری پوشیده نیست .این روزها معماری حتی در خصوص موضوعات
درمانی وارد عرصه های خاصی شده است که مهم ترین وادی قابل توجه در آن توجه به انسان و امور زندگی وی است .این که
بتوان انسان را از خالل بیماری هایی که با آن درگیر است رهایی بخشد .فضای معماری در این خصوص باید مجهز به نوع طراحی
باشد که بتواند با شناخت انسان در موضوعات فیزیکی و روانی وی را مورد توجه قرار دهد .بیماری ها انواع مختلفی دارند و معماران
به عنوان طراحان فضای معماری باید در مواجه با این موضوع توانایی برخورد طراحانه مناسب را داشته باشند .برخی بیماری ها
ریشه ای و پیچیده و احتیاج به درمان جدی و طول درمان بیشتری دارند ،ولی بعضی سطحی و با استفاده از روش های ساده
درمانی به سرعت رو به بهبودی می روندˮ .با این همه چنان که خود پزشکان هم معترفند یکی از پیچیده ترین انواع بیماری ها که
به تدریج و بر اثر مرور زمان انسان را به نابودی می کشاند ،بیماری های روحی و روانی است؛ بیماری هایی با انواع وصورت های
مختلف که هر یک به نوعی موضوعات روانی انسان را مورد حمله قرار داده و بسیاری ازاین بیماری ها مخصوص دوران مدرن و
متأثر از زندگی مدرن و اقتضائات آن هستند‟(آلتمن.)42 :1382 ،
معماری مدرن عالوه بر تمهیدات و ویژگی های خوبی که برای زندگی انسان امروزی به همراه داشت موضوعات منفی و قابل
توجهی را نیز به وجود آورد .موضوعات روانی که در صورت بروز آن موجودیت انسان را دچاز اخالل می کند از با اهمیت ترین
مشکالتی است که توسط انسان ها نادیده گرفته شده و متخصصان این امر آن را بسیار جدی تر و بحرانی تر از قبل می دانند.
نمونه قابل توجه این موضوع را م یتوان در پاندمی کووید  19در جهان دانست که در برخی از کشورهای توسعه یافته اروپایی با
اینکه خطرات کرونا بسیار مرگبار ارزیابی شده است اما به دالیل مختلف افسردگی های انسانی ر خصوص موضوعات جداسازی
انسانها از یکدیگر با قوانین بسیار محتاطانه عمل نمودند″ .غالب انسان های مدرن که در چارچوپ شهرهای پرجمعیت زندگی می
کنند ،به یکی از انواع بیماری روانی مبتال هستند .نوع زندگی شهری در تشدید بیماری های روانی چون استرس نقشی تاثیرگذار
داشته است‟(الکساندر .)112 :1386 ،عواملی چون عدم وجود طراوت و شادابی در محیط زندگی ،از فضای معماری خانه و محل
کار الی محیط شهری که در آن زندگی در جریان است ،باعث بروز بسیار از انواع بیماری های سطحی و پیچیده روانی می شود.
افرادی نیز که دارای بیماری های زمینه ای چون استرس هستند با قرار گرفتن در این محیط دچار تشدید بیماری شده و درمان انها
دچار خدشه های فراوانی می شود .باتوجه به موضوعاتی که از متخصصان شهری و معماری و همچنان پزشکان در این خصوص
ارائه می شود ،آن چیزی که زیاد است آلودگی های بصری محیط های باز و بسته شهری و آن چه کم ،طراوت و نشاط و شادابی
در محیط شهری و معماری شهر است.
باتوجه به مطالبی که ارائه گردید در این نوشتار قصد بر آن است که در خصوص تأثیری که فضای معماری می تواند بر روان
انسانی گذارد بحث گردد .موضوع بیماری روانی استرس به عنوان یکی از جدی ترین بیماری های روانی معرفی شده از جامعه
جهانی است که عالوه بر صدمات شدیدی که بر خود فرد مبتال دارد ،اجتماع را نیز درگیر کرده و از هر نظر راندمان پیشرفت و
تعالی را از سرزمین ها می زداید .بر این اساس مطالعات پایه ای و اساسی نیاز است که بین علم معماری و موضوع استرس و
ویژگی های آن ایجاد شود و براساس آن بتوان فضای معماری را تجهیز به مؤلفه های صحیح معماری نمود .روش تحقیق در این
پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد که از طریق پرداخت به علم روانشناسی محیط بین علم معماری و شناخت بیماری
های انسان محوری چون استرس پرداخت می شود .معماری با موضوعات روان و افسردگی انسان ها ارتباطی مستقیم دارد و عاملی
فوق العاده تاثیرگذار است″ .1احساساتی که انسان ها از دریافت شاخصه های اطراف خود دریافت می کنند ،تاثیر روانی فضای
معماری بر روی انسان است و معماری می تواند مهندسی و هنر ساماندهی فضای معماری برای کارکرد مناسب جهت امور انسانی
و توجه به نیازهای روانی وی باشد‟(امامقلی .)61 :1391 ،در این نوشتار موضوع اساسی فضای درمانی یعنی مهم ترین فضای
معماری است که در خصوص بیماری های تخصصی روانی تجهیز می شوند که افراد بتوانند در آن فضای معماری به خود کمک
کند .اما نکته مهم این است که برای درمان اساسی چنین موضوعاتی نباید فقط به یک الی دو فضای معماری منحصرا برخورد نمود
بلکه باید کلیت معماری را مورد خطاب قرار داد که انسان ها در برخورد با هر فضای معماری به صورت مسکونی ،اجتماعی ،شغل و
دیگر موارد موجود دچار شوک های درگیر کننده نشوند.
این موضوع نیز نباید نادیده گرفته شود که در بحث طراحی فضای معماری موضوعی که با اهمیت است پرداخت از صفر تا صد
طراحی و اجرای فضای معماری در برخورد با موضوع معماری درگیر است .فضای معماری فقط با تجهیز عناصر معماری نصب
شدنی قابل ارتباط و التیام بخشی نمی باشد بلکه باید کلیت طراحی فضای معماری ،عناصر اساسی ایجاد فضا و دکوراسیون داخلی
 1زمانی که فرد از کشوری به کشوری ،شهری به شهری ،خیابانی به خیابانی ،ساختمانی به ساختمانی یا به طور کلی وقتی از فضایی وارد فضای
دیگری می شود ،این تغییر موقعیت احساسات وی را متحول می سازد.
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آن کامالً منطبق بر یک هماهنگی اساسی در برطرف نمودن محوریت طراحی می باشد که موضوع کاهش عوامل ایجاد استرس
است .در این نوشتار موضوعات بر این اساس مورد پردازش قرار خواهد گرفت.

 -2ضرورت و سؤال پژوهش

 -2روش و اهداف پژوهش
با توجه به موضوع فضای معماری در برخورد با موضوعات روانی انسانی چون مسأله استرس در محیط درمانی مسأله اساسی
شناخت مشکالت و عوامل دخیل در این موضوع است .با اهمیت ترین راه حلی که در این خصوص می توان مورد استفاده قرار داد
مس أله بهره وری از علم روانشناسی محیطی در اتصال اطالعات معماری با وادی های تخصصی انسانی چون پزشکی و روانشناسی
است .این راه حل م یتواند با انسان محور بودن مطالعات در این خصوص به نتایج مطلوبی برسد .بر این اساس روش تحقیق این
نوشتار که به صورت کیفی می باشد به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد که در ابتدا به سراغ شماخت مسائل اسنانی در برخورد با
موضوع استرس و مسائل و روانی ان خواهد بود .در گام بعدی عواملی که براساس شناخت این موضوع در معماری فضا باعث
تشدید و فراوانی ان می شود مورد بررسی قرار می گیرد .در گام نهایی در جهت رسیدن به نتیجه کارکردی مؤلفه های معماری که
می تواند در طراحی کلیت فضای معماری و معماری داخلی به فرایند کاهش و حتی از بین رفتن این موضوعات کمک کند پرداخت
می شود .هدف نگارنده از انجام پژوهش توصیف عینی واقعی و منظم خصوصیات موقعیت و موضوع می باشد و سعی بر این است
که نتایج عینی از موقعیت بیان گرددˮ.در این نوع پژوهش ،نقش محقق تعیین کننده مشاهدات و توصیفات است و اجرای تحقیق
توصیفی می تواند صرفا برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد .در این نوع تحقیق در پی چگونگی
یک موضوع است‟(عینی فر .)142 :1389 ،با توجه به موضوعات مطروحه در این نوشتار هدف اساسی به صورت زیر ارائه می
گردد.
 شناخت موضوعات مختل کننده ایجاد شده از فضای معماری در تشدید بیماری های استرس زا. طراحی معماری براساس مؤلفهها و شاخصه هایی که میتواند حضور افراد را با آرامش فراوانی به همراه داشته باشد. -باالبردن کارکرد رفتاری انسانی در برخورد با مسائل روزمره زندگی در برخورد با فضای معماری.
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در برخورد تخصصی با موضوعات روانی روز چون استرس می توان این موضوع را درک نمود که خود محیط و فضای معماری
از عوامل اساسی ایجاد و حتی تشدید این موضوعات می باشد .عوامل زیادی هستند که سالمت انسان ها ،خصوصا سالمت روانی
آنان را تهدید می کنند .به همین دلیل موضوع سالمت روانی یکی از دغدغه های انسان معاصر است .محیط کالبدی که توسط
طراح معمار به عنوان انسان ساخته شده است ،می تواند یکی از همان عوامل تهدید کننده برای انسان باشد .معماری به عنوان یک
حوزه تخصصی فنی و همچنین هنر با ایجاد محیطی کالبدی معماری می تواند یک عرصه جدید درمانی ایجاد نماید .معماری و
موضوع درمان بیماری های روانی به عنوان یک ایده نوین است که در ابتدا ،همانند تعریف معماری ،می تواند دو رویکرد پیش رو
داشته باشد .موضوعی مربوط به فرایند طراحی معماری ،به مثابه کار هنری که همانند بسیاری از روش های هنر درمانی ،نقاشی
درمانی و موسیقی درمانی به ویژگی های درمانگری هنر مرتبط است .موضوع دیگر مربوط به به اثر معماری ،به عنوان محصول
فرایند طراحی معماری است که به تاثیرات کیفی فضای معماری ساخته شده بر سالمت عمومی انسان ها اشاره دارد .برخی از
فضاهای معماری برای کسانی که در آن حضور دارند مشکالت جسمی و روانی پدید می آورند که با عنوان سندرم فضای معماری و
ساختمانی شناخته می شوند این مشکالت عمدتا به دلیل نداشتن شرایط فضای معماری مساعدی همچون نور ،دید و منظر ،تهویه
و مصالح مناسب ،به وجود می آیدˮ .1رابطه محسوسی بین سالمت عمومی انسان و فضای معماری به عنوان محیط کالبدی وی
وجود دارد و از طریق ارتقای کیفیت فضای معمای در بحث طراحی و اجرای معماری ،می توان سالمت عمومی ،خصوصا سالمت
روانی مخاطبین را ارتقا بخشید‟(برزینکا .)37 :1391 ،این موضوع در برخورد با بیماری بسیار شایعی چون استرس بسیار می تواند
مفبد بخش باشد .بر این اساس و موضوعات ارائه شئه در مقدمه نگارش سؤاالت اساسی تحقیق به صورت زیر مطرح می گردند.
 عوامل اساسی در ایجاد استرس در روان انسانها با توجه به قرارگیری در فضای معماری چه موضوعاتی است؟ -به واسطه چه شاخصهها و مؤلفههایی می توان فضای معماری را محیطی امن برای از بین بردن استرس نمود؟

 1نمونه ای از اعتقادات به رابطه بین محیط کالبدی و سالمت ،فنگ شویی است .پیروان این مکتب معتقد هستند که اشیا و عناصر پیرامونی
انسان در درون خانه هر کدام دارای طبیعتی ویژه همانند سردی و گرمی هستند که قرارگیری آنها در کنار یکدیگر انرژی منفی تولید می کند .
معنای لغت چینی فنگ ،باد و شویی ،آب ،نماد صعود باد به قله کوه و اوج گیری آب در موج است که در صورت همنوایی ،رفتار و کردار انسان را
به سوی تعالی پیش می برند .به همین روش فنگ شویی درمانی به دنبال یافتن عوامل مخل در سالمت روانی افراد و درمان وی به وسیله
اصالح محیط است.
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در برخورد با مسأله استرس و طراحی معماری که منتج به ایجاد فضای معماری در این خصوص گردد تحقیقات مرتبط با
درصد فراوانی زیادی وجود ندارد .این موضوع اهمیت پرداخت به این پژوهش را بیشتر می نمیاد .براین اساس مطالعات و
پژوهشهایی که حول موضوعات فضای معماری و بیماری های روانی چون مسأله استرس هستند مورد بررسی قرار گرفته اند .در
پژوهشی مطالعاتی با عنوان مدارس ایرانی و اسالمی و کاهش استرس در آن سمیه پورباقر و همکاران وی اذعان داشته اند که
مساله استرس یا فشار روانی از جمله مسائل مطرح قرن حاضر است و تاثیرات عوامل محیطی و کالبدی فضاها به عنوان جزئی از
عوامل موثر برون فردی بر استرس افراد ،انکارناپذیر است .مساله استرس در فضاهای معماری آموزشی نیز مسالهای مطرح و دارای
اهمیت میباشد .هدف بررسی و مطالعه درباره عوامل موثر بر کاهش استرس استفادهکنندگان در فضاهای آموزشی و بررسی عوامل
مستخرج با تکیه بر اینکه معمار این دوره پایبندی به اصول و ارزشهای متعالی را متضمن آرامش میدانسته است .عواملی چون
مکانیابی فضای آموزشی ،نقش سیستم مدیریتی در ایجاد فضاهای رفاهی افراد ،تاثیر سرزندگی در تعامالت بین فردی ،نقش
محیط جامعه و هم جواری ها در احساس امنیت و نقش فضاهای جمعی در ارتباطات کاربران فضاهای آموزشی هستند(پورباقر و
همکاران .)1398:24 ،در پژوهش مطالعاتی با عنوان تأثیر روانشناسی محیطی بر طراحی مراکز درمانی ،پریسا نظری و قادر بایزیدی
عنوان نموده اند که محیط معماری به عنوان بستر فعالیت های انسان تاثیرات عمیقی را بر سالمت روان او می گذارد .استرس در
انسان به عنوان یکی از شاخصه های سالمت روان تحت تاثیر این محیط است .استرس موجود در محیط های درمانی با اثرات
منفی که در پی دارد ،بهبودی بیماران را به تاخیر می اندازد .یکی از محیط های درمانی پر استرس ،کلینیک دندانپزشکی است که
به دلیل عدم توجه به روحیات کاربران ،هنگام مراجعه برای انجام اعمال درمانی در این محیط ها نوعی ترس و اضطراب وجود دارد
که باعث کاهش تاثیر درمان بر روی بیماران می شود .هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل استرسزا در کلینیک های
دندانپزشکی و بررسی نقش طراحی داخلی و عوامل محیطی در کنترل آن است .توجه به مولفه های تاثیر گذار در طراحی داخلی و
خارجی این مراکز بر اساس روانشناسی محیط ،کاهش استرس و اضطراب ناشی از حضور در این مراکز و افزایش آرامش را در پی
خواهد داشت (نظری و بایزیدی.)34 :1397 ،

شكل  –1چرخه استرس از منظر متخصصین پزشكی و روانشناسی (مأخذ :داورپناه)1390 ،

در پژوهشی علمی با عنوان ارزیابی الگوهای معماری در فضای درمانی و بیماران ،مهدیه تنهایی و محمد قمیشی اذعان داشته
اند که بیماری روحی ،روانی و جسمی ،وابسته به شرایط محیطی بوده و نقش عوامل محیطی در پیشرفت یا جلوگیری ازعالئم
بیماری موثراست .با توجه به آمار باالی این بیماری و شرایط خاص بیماران ام اس وکمبود مراکز توانبخشی مخصوص این بیماران،
ضرورت توجه به طراحی محیطی مناسب جهت کنترل رفتار و بهبود سالمت روانی آنها اهمیت بسزایی دارد .هدف طراحی محیطی
متناسب با شرایط روحی وجسمی بیماران ام اس بوده و به دنبال این است که چگونه طراحی فضای اطراف بیماران ام اس با در
نظر گرفتن فاکتورهای محیطی و معماری و استفاده بجا و مناسب از این فاکتورها در جهت کاهش عالئم استرس ،خستگی،
افسردگی ،مشکالت حرکتی تاثیرگذار است .طراحی فضای باز ،بهره مندی از طبیعت و فضای سبز در داخل و خارج مجموعه،
دسترسی به نور طبیعی ،طراحی فضای مناسب برای پیاده روی ،ورزش ،دورهمی ،مناسب سازی محیط و بهره گیری از امکانات
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توانبخشی ،وجود هندسه منظم در طراحی فضا ،جلوگیری از پیچیدگی ،استفاده از نور و رنگ مناسب در جهت کاهش استرس،
افسردگی ،خستگی و مشکالت حرکتی بیماران ام اس موثر است و باید در طراحی به آن ها توجه ویژه نمو(تنهائی و قمیشی1400 ،
 .)21 :در طرح پژوهشی با عنوان بررسی عوامل محیطی کاهنده استرس در فضای آموزشی ،محی الدین صفار اعالم نموده است
که استرس و فشار های مختلف ذهنی و فکری باعث شده تا امروزه دانش آموزان از محیط های تحصیل خودراضی نبوده و مجبور
به تحمل این فضاها در زمان تحصیل خود باشند؛ این در حالی است که محیط هایآموزشی باید به گونه ای ساخته شوند که دانش
آموزان را برای یادگیری و تحصیل ترغیب کنند .عوامل مختلفی باعث ایجاد این تنشها و فشارهای عصبی هستند که میتوان آنها را
به دو بخش کالبدی و روانی تقسیم کرد؛ بررسی علل روانی استرس به عهده ی روانشناسان است .امید است با شناخت و اعمال
این عوامل در مدارس و معماری فضاهای آموزشی گامی بزرگ در عرصه آموزش و پرورش دانش آموزان ،یادگیری و تحصیل را
فراهم گردد(صفار.)54 :1400 ،
اتابک خردمند در پژوهش خود با عنوان طراحی محیطی برای کاهش استرس این موضوع را عنوان نموده است که فضاهای
درمانی یکی از مهمترین عناصر شهر از نظر اهمیت می باشند ،با توجه به ماهیت عملکردی این فضاهاو نقش آنها در سطح سالمت
جوامع و نیاز روز افزون به ساخت و توسعه این بناها در کشور اهمیت نو آوری درطراحی این مراکز مشخص می شود .طرح های
مطلوب معماری به هر منظور که باشند فقط در صورتی میتوانند کامال مفید واقع گردند که در آنها فضاهای مختلف بر اساس
نیازهای استفاده کنندگ ان در جهت بهبود وتسریع فعالیت های گوناگون طراحی گردد .در روند درمان و بهبود ،استرس ،یکی از
عوامل کند کننده روندبهبودی بیمار می باشد ،عوامل متعددی در پیدایش و بروز استرس دخیل است ،عدم شناخت روانشناسی فرد
وعوامل طراحی محیط و ناکافی بودن آگاهی فرد و اجتماع  ،عدم توجه به معماری محیط برای آن امر ،از عواملیاست که باعث
تشدید استرس در بیماران کودک و کم سن و سال می شود ،بطوری که در کودک بیمار احساس اینکه در معرض خطر و تهدید
قرار گرفته و در وجود کودک واکنش هایی نظیر تپش قلب ،دلشوره و تعرق رخمی دهد و در نتیجه سیستم اعصاب سمپاتیک بیمار
آماده ی مقابله با آن می شود که این حالت در روند بیماری غیر مطلوب و مزاحم محسوب می شود .می توان با طراحی محیط و
توجه به روانشناسی کودک وطراحی فضاهای بیمارستان کودک با اصول و قواعد حاکم بر آن زمینه کاستن وجود استرس را در روند
بهبودیکودک محیا کرد ،توجه و در نظر گرفتن روحیه و خواسته های کودک می توان با رنگ آمیزی و نور و استفاده ازمناظر زیبا و
استفاده از شخصیت های کارتونی محبوب کودکان در فضا های بیمارستان و محل حضور والدینکودک در کنار کودک در
بیمارستان که مدت زمان های طوالنی را والدین بتوانند در کنار فرزند خود باشند درنظر گرفت تا در امر طراحی بیمارستان کودک
بتوان یک محیط زیبا و از حیث روانشناسی کودک برای کاهشترس و استرس و تسریع در امر بهبود کمک کرد .امروزه طراحان در
راستای کاهش استرس ناشی از محیط بیمارستان کودکان در راستای تسریع در روند بهبود و درمان در طراحی های آنها ایده ها و
راهکارهایی بکارگرفته اند(صدرخردمند.)142 :1399 ،
جدول  -1رویكردهای موجود در خصوص سالمت روانی در موضوعات عینی و ذهنی (مأخذ :محمودی)48 :1392 ،
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معماران و روانشناسان ،جامعه شناسان تعاریف و طبقه بندی های مختلفی از محیط دارند ،به حدی که تعریف معنای
دقیق آن دشوار است .فضای معماری ،مفهومی است پیچیده و مرکب که ابعاد گوناگون دارد .داده های فضایی ،جنبه های
اجتماعی ،فرهنگی ،فیزیکی ،معماری ،نمادی ،جغرافیایی ،تاریخی ،و زیستی از ابعاد مهم فضای معماری محسوب می شوند
ادبیات محیط و فضای معماری ،بین واژه های متنوع؛ محیط کالبدی ،محیط اجتماعی ،محیط روانشناختی و محیط رفتاری تمایز
قائل می شود فضای معماری اصلی ترین معیار تعاریف محیط در مباحث معماری است .در طراحی معماری با استفاده از تغییر و
ایجاد فضایی جدید تالش می شود با توجه به کاربرد  ،مصالح و توانایی هایی که در اختیار است  ،هنر معماری را به زیبایی به
نمایش می گذارند .بسیاری از معماران  ،فضا را ذات و ماهیت معماری می دانند  ،اما فضا قابل تعریف نیست .فضا در مفهوم به
تنهایی هیچ چیز خاصی را مطرح نمی کند اما طبق گفته ی برنارد چومی معمار معروف معاصر  ،فضا جوهر معماری و شهرسازی
است .بنابراین شناخت و استفاده صحیح از این جوهر در معماری نقش اساسی دارد .فضا  ،حوزههای گسترش یابنده و در عین حال
فراگیرنده بوده و جایگاهی یا محیطی را در ابعاد جسمانی یا فیزیکی و روانشناختی تعریف می نمایدˮ .از کل روابط شکل ،رنگ و
حرکت شکل گرفته ،گاه خالی یا منفی است و گاه فاصله میان عناصر را مشخص می نماید ،خواه این فاصله در سطح باشد یا در
عمق که توسط قواعد پرسپکتیو مجسم می شود‟(هاشم نژاد و موسوی .)112 :1388 ،ویژگی های فضا وابستگی بسیاری به معمار
و طراحی آن دارد .معمار با توجه به مصالح  ،شکل و ابعاد و فرهنگ جامعه تالش می کند  ،درک جدیدی را بوجود بیاورد تا هر
شخصی درک دقیقی از آن فضا در ذهنش داشته باشد .این ویژگی ها شامل فضای خصوصی؛ فضای عمومی؛ فضاهای نیمه
خصوصی یا نیمه عمومی؛ فضای باز؛ فضای نیمه باز و فضای بسته می باشد .شناخت فضا و چگونگی معماری فضا با استفاده از
مصالح و روش های مختلف موضوع اصلی معماری به حساب می آید .چرا که شناخت و معماری درست فضا  ،باعث ایجاد ارتباط
سالم و درست همه افراد با آن فضا می باشد .شناخت کاربرد و فرهنگ فضا و معماری فضا بر پایه این عوامل کاریست که عالوه بر
دانش نیازمند تجربه است .در معماری هر چه وحدت و یکپارچی بین فضای درون و بیرون حفظ شود و با توجه قواعد و توانایی ها
مانند معماری سنتی ایران  ،وحدت در تمام معماری وجود داشته باشد  ،بهترین استفاده از فضا در معماری شده است.

شكل  –2فضا و محیط معماری و ارتباط آن با سالمت روانی انسان (مأخذ :امامقلی)31 :1391 ،

فضای معماری به بیانی توصیف مادی مکان یا ظرفی است که در آن بخشی از فعالیت های مربوط به زندگی بشر صورت می
پذیرد  .بنابراین  ،فضای معماری با زندگی رابطه ای ناگسستنی دارد  .انسان هنگامیکه از رحم مادر جدا می شود در فضایی جدید
قرار می گیرد که همان فضای معماری است  .فرم و عملکرد رحم دقیقاً پاسخگوی تمامی نیازهای انسان در اولین مرحله زندگی او
است  .معماری نیز حتی المقدور باید اینگونه باشد .فضای معماری نوع خاصی از فضا است که با پنج فضای فوق به گونه ای
مرتبط است  .در این تقسیم بندی مشاهده می شود که از  1به  ، 5مسایل از عینی به ذهنی میل می کنند ،به گونه ای که فضای
پنجم کامالً ذهنی است  .معماری به لحاظ خصلتی که دارد  ،بر عکس از جهان تجرید آغاز می کند و یه عینیت می انجامد .فضا
از بزرگترین دغدغه های معماری است .معماری یک متن است .متنی با کالم ویژه  .اما معمار پیش از اینکه متنی را با عناصر
معماری  ،ماده و حجم بنویسد ،آن فضا را در کلمه می سازد و می اندیشد .چراکه اندیشه بیرون کلمه نیست .ساختن مکان باالتر از
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ساختن فضا است و معماری همانا شناختن مکان به عنوان شالودة فضا است .فضاها هستی گوهرین خود را از مکانها می گیرند ،
نه از فضا» بنابراین برای ساختن فضا  ،می باید در صدد مهیا ساختن مکان بود .از این رو است که معماری در کشاکش با محل و
محیط آشکار می گردد .معماری ،با برپاداشتن یک معماری در یک محل ،بر آن است تا زندگی و روحی تازه به زمین ببخشد و این
بخشیدن معنای تازه همانا خلق مکان است که فضا را در خود دارد .از آنجا که انسان جهان را به واسطه کالبد خود می فهمد و
کالبد فیزیکی انسان دارای چپ و راست ،باال و پایین و عقب و جلو استˮ ،پس انسجام فضا نیز به تبع آن سویه مند و ناهمگون
است .رایانه در حال فرا گرفتن سراسر جهان است و قابلیت های آن  ،تفاوت های میان فرهنگ ها و شیوه های زندگی را زدوده
است .شهرها و کشورها هر چه بیشتر شبیه به هم می گردند و ارزش های سنتی رنگ می بازد‟(محمودی .)74 :1392 ،این نسل
به فضاها به صورت مکانی می اندیشد که در آن انسان با ماشین ها سخن می گوید ،جایی که زندگی و حساسیت انسانی از بین
رفته است  .همه چیز در حال استاندارد شدن است و یکساننگری در تار و پودها تنیده است .معماران به کارهایی می پردازند که به
وسیلة رایانه ها و فقط بر پایه الگوهای منطقی رایانه فهم و طراحی شده اند  .در این جا است که فضای معماری بی روح و بی جان
خواهد شد .باید در مقابل این افراد جنگید و باید به دنبال فضاهایی بر مبنای تفاوت بود .معمار باید به تفاوت ها امکان دهد تا به
تجربه درآیند  .باید در پی خلق مکان هایی بود که حس کالبد را تقویت کند تا انسان بتواند به واسطة کالبد خود ،حسی واقعی و
عینی از فضا داشته باشد « .اگر کالید از چنین فرصتی محروم باشد  ،هیچ تجربة دیگری ممکن نخواهد بود و اگر ارتباطات فیزیکی
از بین برود  ،در واقع حس زنده بودن از بین خواهد رفت.

تجربة معماری متکی به تجربه فضایی است که جز از ترکیب و ارتباط عناصر مکانی بدست نمی آید  .به این ترتیب معنای مکانی
فضا حذف ناشدنی است  ،در این مورد انیشتین می گوید  :فضا به لحاظ فیزیولوژیکی مفهوم ساده تری از مکان را بیان می کند.
آنچه که در شعر و ادبیات و یا موسیقی تحت عنوان فضا یا معماری اسم برده می شود  ،بدلیل فقدان ساختمانی عینی و ملموس جز
شبیه سازی معنای فضا و معماری نمی تواند باشد که البته کاربرد و فایدة خود را دارد .اما در معماری نیز نباید تنها ساختمان و
معنای محدود و متعارف آن را مدنظر قرار داد ،در معماری شرط تحقق فضا مقدم بر تحقق بنا است .توجه به فضا معماری را سیال
و جاری می کند و توجه به ساختمان  ،آن را تکه و منفرد می سازد .فضا مرکزی است که بر مبنای آن تمامی ارتباطات فضایی
شکل یافته و سنجیده می شوند از یک سو ساخت و پرداخت این فضا وابسته با امکانات فنی انسان است و از سویی دیگر گویای
حاالت و روحیات سازنده آن می باشد .ذرات فضا نه تنها روح زنده است بلکه فضا نمودی است از نیاز بشر نسبت به وجود».این
نوع مشخص از وجود داشتن و هم از این طریق  ،روح حاکم بر ساختار و پردازش فضا در طول زمان همیشه متغیر بوده و تابعی از
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 -2-4فضای معماری درمانی

فرهنگ می باشد .طراحی و ساخت یک فضای درمانی شاملˮ:طراحی بیمارستان کودکان ،طراحی داخلی بیمارستان ،طراحی
کلینیک ،طراحی داخلی کلینیک ،طراحی درمانگاه ،طراحی نمای بیمارستان ،طراحی نمای درمانگاه و چندین بخش متفاوت می
باشد‟(علیرضایی . )114 :1389 ،طراحی یک مرکز درمانی با هر مقیاس دارای ضوابط و اصولی است که بسیار مهم بوده و شامل
برنامه فیزیکی بزرگی می باشد .به عنوان مثال طراحی یک بیمارستان تخصصی قلب دارای عرصه های متفاوتی نسبت به یک
بیمارستان تخصصی کودکان دارد .اولویت طراحی داخلی بیمارستان یا مراکز درمانی حل مشکالت سیرکوالسیون و ارتباطات
فضایی است .اصوال فضاهای درمانی دارای الگوهای ثابتی هستند و به مرور زمان در پروسه طراحی دارای تغییرات بصری و
زیباسازی ظاهری می شوند.
جدول  -2انواع فضا و مكان معماری درمانی طبق استانداردهای درمان و پزشكی (مأخذ :گنجی)17 :1390 ،
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به عنوان یکی از ضرورت های اساسی مورد نیاز بشر ،طراحی مراکز درمانی دارای سابقه ای تاریخی می باشد .اهمیت توجه به
سالمت بدن برای برقراری تمایل به حفظ بقا در انسان تاکید را بیش از پیش آشکار می نماید .با این حال ،با وجود پیشرفت های
چشمگیر دانش پزشکی در طول قرن ها ،بیماری و خارج شدن بدن از حال طبیعی که گاهی ممکن است به مرگ نیز بینجامد،
باعث شده است که توجه و اهمیت فراوانی ،به فضاهای درمانی داده شود .تاریخ مراکز درمانی به طور قطع ریشه در نگرش های
فرهنگی نسبت به بیماری ،سالخوردگی و مرگ دارد .انسان ها در زمینه ی پیشرفت های علم پزشکی تا حد بسیار زیادی مدیون
یونانیان باستان هستند ،که معتقد به مسکّن های طبیعی نور خورشید ،آب و روزش بودند .امروز انسان ها دیگر بر این باور نیستند
که بیماری به علت انجام کار اشتباه یا مرتکب گناه شدن به سراغ آن ها می آید ،اما همچنان نبود درمان یک بیماری به مثابه ی
شکستی برای انسان استˮ.اکنون در جوامع مرفه ،با وجود مرگ و میر کمتر ،بحث بر سر این است که پزشکان برای سالمتی
انسان ها تا چه حد باید تالش کنند و متخصصین تا چه حد میبایست با بیماران و خانواده های آنها در محیط های درمانی مدارا
کنند .در مقوله سالمت ،آنچه در کنار تجربه کادر درمانی ،هزینه و نتایج آن موثر است معماری مراکز درمانی یعنی ساختمان و
فضاهایی است که بیماران در آنها درمان می شوند‟(شمس .)84 :1391 ،در گذشته ابعاد و چیدمان یک اتاق چه درحالی که تخت
در وسط آن باشد چه زمانی که تخت به دیوار تکیه داده شده باشد ،چقدر فضا برای بیمار باقی مانده که در آن قدم بردارد ،چند
تخت و وسیله پزشکی در آن جا می شوند به عنوان عاملی موثر در نتایج روند درمانی در نظر گرفته نمی شد .اما این برخورد در
حال تغییر است و معماری و مراجع دخیل در حوزه سالمت ،در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا اصول معماری عمومی را برای فضای
مراقبت و درمان نهادینه کنند.

 -3-4ابعاد شناسایی استرس در مبحث معماری
این واژه پیش از اینکه در روانشناسی کاربرد داشته باشد ،در مهندسی و فیزیک استفاده می شده است .به این معنا که فشاری
که به ماده وارد شده و باعث تغییر شکل در آن می شود را استرس می نامند؛ اما این اصطالح ،در روانشناسی نخستین بار توسط
هانس سلیه در  1936به کار گرفته شد .البته سلیه از این اصطالح برای توصیف واکنش های متعدد فرد در رویارویی با محرک
های محیط استفاده کرد؛ اما واقعیت این است که تعریف او بیش از حد گسترده و البته تا حدی نیز مبهم بود .بعدها تعاریف دقیق تر
و مشخص تری از این واژه بیان شده است .برای نمونه استپتوی استرس را به این شکل تعریف کرده استˮ:هنگامی که الزامات
مربوط به یک فعالیت ،فراتر از توانایی های فردی و اجتماعی افراد است ،پاسخ هایی ارائه می شوند که به آن استرس می
گویند‟(.شامقلی. )141 :1391 ،جالب آنکه استرس یکی از واژه هایی است که با کمترین تغییرات از زبان انگلیسی به زبان های
دیگر راه پیدا کرده است .در واقع نه تنها تجربه استرس جهان شمول است ،که خود این اصطالح نیز جهان شمول و فراگیر شمرده
می شود !اما بگذارید کمی روی تعریف استرس و ابعاد این تعریف تأمل نمود .ادراک استرس می تواند از فردی به فرد دیگر تفاوت
داشته باشد .مثال برای فردی که به تازگی گواهینامه رانندگی گرفته ،راندن ماشین برای مسافتی کوتاه نیز تجربه ای توانفرسا و
پراسترس است اما همین کار برای راننده ای ماهر و باتجربه استرسی به دنبال ندارد .بر همین مبنا نیز قضاوت درباره وجود استرس
در یک موقعیت و داشتن برآوردی از میزان آن ،نیازمند این است که بتوان آن موقعیت را از دریچه چشم دیگری تماشا نمود.
پاسخ های فرد در برابر محرک های بیرونی در هیچ قالبی قرار داده نشده است .در واقع نوع واکنش ها نیز می تواند از فردی
به ف رد دیگر متفاوت و متغیر باشد .گاهی این واکنش ها دیده می شوند اما گاهی حتی قابل مشاهده نیز نیستند .گاهی به راحتی
شناسایی می شوند و نشان از استرس هستند اما گاهی واکنش های مشاهده شده شبیه واکنش فرد در زمانی است که عصبانی
است .گاهی واکنش ها هیجانی هستند اما بیشتر واکنش ها نمود جسمانی پیدا می کنند .یکی از بحث های مهم درباره استرس
است؛ اینکه زندگی این روزها استرس بیشتری در مقایسه با زندگی در گذشته بر ما وارد می کند .واقعیت این است که هر چه
موقعیتی که ما در آن زندگی می کنیم ،توانایی ها و مهارت های بیشتری را از ما طلب کند ،امکان اینکه ما دچار استرس شویم،
بیشتر خواهد شد .با باال بردن توانایی های فردی می توان به میزان زیادی از استرس های وارد شده بر خودمان کم نمودˮ .در
برخی موقعیت ها امکان افزایش توانایی ها برای کاستن استرس ممکن نیست .تنها راه مدیریت استرس ،افزایش توانمندی ها
نیست بلکه راه های دیگری نیز برای مدیریت استرس وجود دارد .در روانشناسی به این راه ها راهکارهای مقابله با استرس می
گویند‟(رضاعی.)41 :1391 ،
در جهت شناخت استرس افراد در فضای معماری باید نشانه های انسانی استرس را در ساختار رفتاری افراد جستجو نمود .این
نشانه ها شامل موارد ارائه شده هستندˮ .الف -نشانه های فکری :اشکال در تمرکز ،ضعف در حافظه ،اشکال در تصمیم گیری ،افکار
مغشوش ،به تعویق انداختن دایمی کارها ،بدترین ها را پیش بینی کردن ،بیشتر از حل مسأله نگران مسأله بودن و به آن فکر
کردن؛ ب -نشانه ها ی جسمی :دردهای بدنی  ،سردردها  ،گرفتگی عضالت بخصوص در ناحیه گردن و شانه ها،خستگی مفرط
،حالت تهوع ،احساس خفگی ،پرش ناگهانی چشم یا لب ،احساس لرزش،دندان قروچه کردن ،افزایش ضربان قلب ،سرگیجه،اسهال

یا یبوست ،عرق کردن کف دست و یخ کردن انگشتان؛ ج -نشانه های احساسی و هیجانی :تحریک پذیری و پرخاشگری،کناره
گیری،ناتوانی در برقراری ارتباط،بدخلقی ،گریه کردن  ،بدگمانی و غرغر کردن ،افسردگی و اضطراب ،حساسیت بیش از حد به
انتقاد ،احساس ناامیدی ،احساس گناه  ،ترس غیرمنطقی؛ د -نشانه های رفتاری :اشکال در مدیریت زمان ،اشکال در سازماندهی،
پراکنده کاری و هیچ کاری از پیش نبردن  ،تغییر در الگوهای خواب و غذا ،انجام دادن کارها با عجله ،استفاده از الکل و مواد مخدر
و سیگار ،غیبت از محل کار ،بی قراری و ناخن جویدن ،سرزنش کردن دیگران به خاطر مشکالت ،انداختن مسؤلیت گردن دیگران،
قطع ارتباط با دوستان‟(داورپناه.)134 :1390 ،
جدول  -3موضوعات دخیلی در برخورد با عوامل آرامش زا یا شفابخش انسانی از منظر درمان و پزشكی
(مأخذ :مطلبی)37 :1392 ،

با اهمیت موضوع در این نگارش این است که بتوان عوامل و موضوعاتی که در فضای معماری باعث می شوند افراد دچار
استرس شوند یا به عبارت پزشکی بیماری استرس در آن تشدید شود را شناسایی نمود .در میان نظریه های مختلف محیط بیشتر به
عنوان عاملی تاثیرگذار بر رفتار انسان فرض می شود .با پیشرفت دانش روانشناسی محیطی دیگر انسان و رفتار او متاثر از محیط
نیستند بلکه بر روند شکل گیری محیط اثر متقابل دارند .درزمینه تاثیر محیط و معماری بر رفتار می توان به سه دیدگاه اشاره کرد،
الف -جبری نگری معماری :از این دیدگاه معماری و محیط اطراف دلیل بروز رفتار در فرد خواهند بود؛ ب -اختیاری نگری
محیطی :در این دیدگاه انتخاب فرد باعث بروز رفتار خواهد بود؛ ج -احتمالی نگری محیطی :این نگرش حد وسطی از دو دیدگاه
قبل است .استرس زاهای محیطی عواملی هستند که به دلیل نقش تحدید کننده ای که دارند باعث بروز استرس در فرد خواهند
شد .از جمله این موارد می توان به سر و صدا ،گرما و رطوبت هوا و احساس ازدحام اشاره کرد .در مورد محیط هایی که موجب
استرس در انسان می شوند تحقیقات مستقل انجام نشده استˮ .در مورد این دسته از محیط ها باید به نقش فرآیند ادراک در ایجاد
احساس استرس در افراد اشاره کرد .استرس زای محیطی عبارت از یک عنصر محیط فیزیکی است که به علت تهدیدآمیز بودن،
واکنش عاطفی منفی ایجاد می کند‟(حکمتی .)22 :1381 ،عوامل استرس زای محیطی ،عواملی هستند که با ایجاد استرس در فرد
در طوال نی مدت باعث افت قابلیت های فرد خواهند شد .برخی از این عوامل مانند سر و صدا تاثیر سریع و آنی بر کارآیی فرد
دارند ،اما برخی دیگر مانند آلودگی هوا اثرشان در درازمدت پدیدار خواهد شد.
استرس زاهای محیطی نسبت به محیط های استرس زا دارای وجوه معین تر و بررسی شده تری هستند .عواملی که موجب
می شود محیط به نظر انسان استرس زا باشد دو دسته هستند :الف -عواملی که در میان همه افراد تقریبا مشابه هستند فضاهایی
که در آنها فرد با کمبود اطال عات دریافتی یا افزایش بیش از حد اطال عات رسیده به سیستم عصبی روبه رو می شود و در نتیجه
اختالل در فرآیند ادراک به وجود می آید؛ ب -عدم شناخت از محیط اطراف باعث ایجاد استرس خواهد شد ،یا به تجربه ثابت شده
هرگاه انسان در موقعیتی قرار بگیرد که احساس کند توانایی کنترل بر آن را ندارد ،یا حتی این قابلیت را که بتواند آن را پیش بینی
کند از دست داده ،دچار استرس خواهد شد؛ ج -عواملی که بین افراد مختلف متفاوت هستند :این عوامل نتیجه تفاوت در شخصیت
انسان ها هستند .این دسته از موارد به علت شخصی بودن ،کمتر مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته اند و کمتر می توان به شکل
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استاندارد شده و در قالبی معین و مشخص طبقه بندی کرد و برای بررسی دسته دوم عوامل ایجاد استرس در افراد باید به نقش
ادراک اشاره کرد  .بر این اساس عوامل اساسی در ایجاد استرس را می توان در دو زمینه اساسی نمایش دادˮ.الف -عوامل بیرونی:
میزان فشاربیرونی است که تحمل می کنیم .ازجمله کشمکش با خانواده و دوستان ،آب و هوا ،سر و صدا ،ترافیک ،مرگ یکی از
والدین ،اعضای خانواده یا دوستان نزدیک ،جدایی والدین ،بیماری ،سطح تحصیالت والدین،درامد خانوده ،محیط مدرسه؛ ب -عوامل
درونی :سخت تر قابل شناسایی هستند و در برگیرنده خواسته ها ،احساسات و نگرش های شما می باشد.ازجمله تمایل به داشتن
عملکرد عالی در شغل،شاد کردن دیگران ،کمال طلبی،احساس حسادت و خشم‟(صدر خردمند.)14 :1399 ،
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شكل  –3عوامل اثرگذار بر موضوع استرس و کاهش آن در فضای معماری (مأخذ :نگارنده)

 -5-4انسان محوری در طراحی معماری در جهت کاهش استرس
با اهمیت ترین نقش در فهم انسان از محیط را ادراک محیط دارا است .ادراک به طور اعم ،به معنای علم و آگاهی انسان از
جهان بیرون و دنیای درون اوست و از دیرباز به عنوان اساس شناخت و شناسایی انسان ،موضوع بحث فال سفه بوده است .احساس
استرس در یک محیط بسیار وابسته به شکل ادراک فرد از محیط می باشد .به شکل خال صه می توان ادراک را فرآیندی دانست
که طی آن فرد اطال عات را از محیط پیرامون ،توسط حواس خود ،دریافت کرده و پس از آن به وسیله مغز تجزیه و تحلیل و
ارزیابی می کند ،سه عامل تاثیرگذار بر ادراک نقش بسیار مهمی دارندˮ :الف) وضع روحی انسان در آن لحظه و حال و هوای محیط
در زمان ادراک؛ ب) خلق و خوی شخصی که چیزی است نقش گرفته و ساخته شده از تمامی تجربیات و وقایع گذشته شخص
بیننده؛ پ) عوامل موروثی و زمینه اجتماعی ،روانی یعنی عواملی که نه از طریق یاد گرفتن به وجود آمده اند و نه از راه
تجربه‟(صفار .)23 :1400 ،این تفاوت ها در افراد سبب می شود که افراد تجربه هایی متفاوت از ادراک یک فضا را داشته باشند،
ادراکات محیطی ممکن است متفاوت از یکدیگر ،باشند .در مورد استرس بیان شد که بر طبق یک دیدگاه ،الگوی شخصیت تاثیر
زیادی در تاثیر عامل محرک بر فرد دارد .از سویی دیگر شخصیت عامل مهمی در نحوه ادراک محیط نیز به شمار می رود.
شخصیت الگوی رفتاری ویژه یک شخص واحد است یا شخصیت عبارت از مجموعه ویژگی هایی است که باعث تفاوت یا تشابه
فرد از دیگران می شود .در برخی تئوری های رفتاری که حتی گمان می رود نقش محیط نادیده گرفته شده به برخی از فاکتورهای
ارتباط بین محیط شخصیت توجه شده مانند خصوصیاتی که باعث درونگرایی یا برونگرایی فرد می شود ،هر دو این تقسیم بندی ها
به گونه ای به رابطه فرد با محیط اطراف می پردازند .شناخت خصوصیات فردی موجب می شود که رفتارهای آشکار محیطی را
حدس زد .جدا از رفتارهایی که توسط تئوریسین های سنتی روانشناسی ارائه شده برخی رفتارها نتیجه بارز محیط استˮ.بسیاری از
رفتارها نتیجه قابلیت تطابق فرد و محیط است ،مانند سازگار شدن با سر و صدای محیط .بسیاری از روش ها و رویکردهایی را که
18

در طول ماهها توسط روانشناسان شخصیتی برای فهم انسان ها تکامل یافته است می توان با تغییرات چندین جهت شناخت محیط
به کار برد .انسان در صورتی که در حالت بی خبری مطلق از محیط اطراف باشد یا اطالعات رسیده به فرد از محیط اطراف به
حدی کم باشد که وی قادر نباشد شناخت از محیط اطراف خود را گسترش دهد‟(داورپناه ،)152 :1390 ،یا از سویی دیگر حجم
اطال عات رسیده به فرد به حدی زیاد باشد که دیگر قادر به تجزیه و تحلیل و پرداخت اطالعات نباشد دچار حاالت روانی نامطلوب
مانند احساس کسالت ،وحشت بی اساس و کابوس بینی خواهد شد.

 -6-4طراحی فضای درمانی در بحث استرس

جدول  -4موضوعات قابل توجه در طراحی فضای معماری درمانی در جهت برخورد با مقوله استرس (مأخذ :نگارنده)
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در محیط های درمانی که بالقوه پر از عوامل استرس زا می باشد و فرد از نظر روحی در شرایط مستعد استرس است ،استفاده از
طراحی داخلی و معماری با شیوه های استاندارد محیط های درمانی می تواند در کاهش استرس بیمار نقش بسیار موثری داشته
باشد .در معماری مراکز درمانی با توجه به ماهیت وجودی و نقش آنها در حفظ سالمت جوامع و نیاز روزافزون برای ساخت و توسعه
آنها ،شناخت و بکارگیری اصول معماری داخلی به منظور بهبود عملکرد درمانی ،امری بسیار مهم است .با شناسایی و استفاده از
پتانسیل مولفه های کیفیت محیط ،در راستای بهبود روند درمان بیماران در جهت عدم بروز استرس می توان قدم برداشت .در
طراحی فضای درمانی به دلیل اهمیت باالی ماهیت کاربری که با موضوعات روح و جسم انسان در ارتباط است و نیز حاکم بودن
روابط پیچیده عملکردی روابط برون بخشی و درون بخشی فضای معماری درمانی در آن ،توجه به الزامات طراحی مناسب نقش
حیاتی دارد .یک طرح خوب باید بهترین شکل تقسیم بندی و سازماندهی را داشته باشد .آگاهی از اثرات فضا ،نور و رنگ در حیات
اجتماعی آرمش و عدم استرس افراد برای هر طراحی مهم است .این تاثیرات ممکن است آرامش را تقویت کند برخی از مواردی که
در برنامه ریزی طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی اتاق در بخشهای درمانی برای ایجاد فضای معماری درمانی مناسب برای
بیماران ،می بایست مورد مالحظه قرار گیرد عبارتند ازˮ :نورپردازی،دما ،رطوبت و تهویه ،ایمنی ،حذف یا کاهش آلودگی صوتی
،تسهیالت آسایش و ایمنی بیمار و همراه او ،رنگ فضا ،تدارک امکانات الزم برای معلوالن ،حمام ها و سرویس های بهداشتی،
استفاده بهینه از فضای در اختیارمطالعات به طور خاص ،نشان دهنده اثرمحیط های درمانی بر سالمتی افراد ،روند درمانی و بهبودی
افراد بیمار می باشد بنابراین طراحی ضعیف محیط های درمانی ،می تواند برسالمتی و روان بیماران تأثیر منفی طراحی این گونه از
محیط ها ،ترکیبی از نیازمندی های تکنولوژیکی و کیفیت محیطی را شامل می شود‟(شمس.)126 :1391 ،

استرس زدایی فضای معماری ،نیاز به محیط هماهنگ و پاکیزه ای دارد که در آن به عوامل فیزیکی ،فیزیولوژیکی ،ارتباطی،
اجتماعی و زیبایی شناسانه اهمیت الزم داده شده باشد .محیطهایِ درمانی در بهبود وضع بیماران و افزایش سالمت عمومی منبع
بسیار مهمی به شمار می روند و باید برای برآورده کردن این هدف طراحی شوند .آنچه در طراحی محیطهای درمانی از بیشترین
ی این فضاها
اهمیت برخوردار است ،خلق فضاهای حمایتگر و سالمتزا است .به دلیل حساسیت و تاثیرپذیری باالیِ مراجعان ،طراح ِ
نیازمند توجهات ظریف و حساب شده ای است که موجب تفاوت فرآیند طراحی فضاهای درمانی با دیگر فضاها می شودˮ .طراح
باید پیش از هر چیز خود تصویر واضحی از نیازهای روانی و فیزیکیِ مراجعین داشته باشد و بتواند با استفاده مناسب از عناصر
طراحی همواره به مراجعین و کارکنان و پزشکان یادآوری کند که در ورای وضعِ موجودِ بیمارچشم انداز سالمت و هماهنگی روانی
و جسمانی چه سیمایی می تواند داشته باشد‟(زاده محمدی .)94 :1388 ،محیط درمانی این قابلیت را دارد که با استفاده از پیامهای
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حسی،ارتباطی و فرهنگی به شکل غیر مستقیم شمایی از وضع سالمت را در بیمار زنده کند .فضایی که با این هدف طراحی می
شود موجب می شود که فرآیند درمان از ورودی فضای معماری درمانی آغاز شود.

 -5یافته پژوهش

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک
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فضای معماری درمانی باید محیط هایی کم استرس و آرام باشند و از این رو طراحی داخلی فضای معماری درمانی بسیار مهم
است  .طراحی فضای معماری درمانی تاثیر مستقیمی بر روحیات بیماران دارد .معماری و طراحی فضای معماری درمانی از این
جهت که تاثیر قابل توجهی بر مراجعین و بیماران می گذارد بسیار حائز اهمیت است .طراحی فضای معماری درمانی باید به نحوی
باشد که استرس و اضطراب را از بیماران دور کند و برای آنان فضایی آرام و امید بخش فراهم نماید .برای این منظور بر اساس
اصول روان شناسی باید در انتخاب رنگ ها و اجزای فضاهای مختلف معماری درمانی و به ویژه دکوراسیون داخلی آنها ظرافت و
دقت بسیاری به خرج داد .یک انتخاب مناسب در طراحی داخلی می تواند روحیه مراجعین و بیماران را به طور شگفت آوری بهبود
ببخشد و حتی در روند درمان آنها کمک شایانی بکند .برای انتخاب اجزایی که برای فضای معماری درمانی استفاده می شود باید
به نکات بهداشتی حساسیت زیادی داشت و این نکته را با طراحی داخلی ساختمان های دیگر متمایز می کند .رنگ ها و بافت
هایی که در اینجا انتخاب می شوند باید آلودگی ها را به خوبی نشان دهند و قابل شستشو باشند .دیده شده است که بی توجهی به
این نکات ریز در فضای معماری درمانی یا انتخاب رنگ و جنس سطوح و وسایل ،تاثیرات منفی ای را برای بیماران و حتی کارکنان
به دنبال دارد.
در طراحی داخلی رنگ سطوح و وسایل ،متناسب با فضا و کارکرد انتخاب می شود ،اما در طراحی داخلی درمانگاه ها دو اولویت
متضاد وجود دارد؛ یکی اینکه می بایست از رنگ هایی که استرس را کاهش می دهند استفاده کرد و دومی اینکه رنگ ها باید به
نحوی انتخاب شوند که کوچکترین آلودگی های محیطی را آشکار کنند تا بتوان به سرعت آنها را برطرف کرد .اولویت دوم اقتضا
می کند که از رنگ های روشن و به ویژه سفید بیشتر استفاده کنیم ولی این رنگ ها سرد هستند و کمکی به کاهش استرس
بیماران نمی کنند .تا مدت ها طراحان ،بهداشتی بودن محیط های درمانی را بر استرس زا نبودن آنها ترجیح می دادند و از این رو
بیمارستان ها غالبا با رنگ های سفید و روشن طراحی می شدند؛ اما امروزه و به ویژه با مشخص شدن نقش برجسته رنگ ها در
روحیات افراد ،از رنگ های مالیم دیگری نیز در طراحی داخلی درمانگاه ها و بیمارستان ها استفاده می شود .عالوه بر رنگ
سطوح ،نورپردازی مناسب نیز می تواند به همان اندازه در روحیات افراد تاثیرگذار باشد .نور خیلی زیاد و متمایل به طیف آبی
استرس را افزایش می دهد ،در حالی که نور کم و متمایل به طیف زرد باعث خستگی می شود؛ از این رو در طراحی داخلی درمانگاه
یا بیمارستان باید به شدت نور در کنار رنگ انتخابی توجه داشت .استفاده از چراغ هایی ترکیبی با رنگ روشن و گرم می تواند
انتخاب مناسبی باشد .معموال در طراحی فضای معماری درمانی عالوه بر استفاده از رنگ های بسیار روشن ،از نورهای روشن و با
شدت زیاد استفاده می کنند و این باعث می شود فضای بیمارستان ها آرامش کمتری داشته باشد .مطالعات نشان می دهند که هر
چه نور مصنوعی محیط به نور طبیعی خورشید نزدیک تر باشد تاثیر بهتری نیز به همراه خواهد داشت.
گیاهان عالوه بر کمک به تامین اکسیژن فضا ،محیط دلپذیر تری نیز به وجود می آورند و اضطراب بیماران را کاهش می
دهند .با این حال استفاده از گیاهان در طراحی فضای معماری درمانی به دلیل آلودگی هایی که ممکن است به همراه داشته باشد،
تا مدت ها مورد بی توجهی قرار می گرفت .در هر حال اگر امکان استفاده از این عناصر به دلیل محدودیت های محیط وجود ندارد،
می توان گیاهان مصنوعی را بکار برد .استفاده از تابلوهایی با مناظر طبیعی در محیط درمانگاه است .همچنین در طراحی سقف
درمانگاه و به خصوص سقف اتاق های عمل ،می توان از تصاویر آسمان آبی استفاده کرد که تاثیر شگرفی بر روحیه بیماران دارد.
طراحی فضای درمانی اصول و ضوابط ویژه ای دارد و از طراحی های دشوار عرصه معماری است .طراحی فضای درمانی باید بتواند
بیماران و مراجعه کنندگان را راضی نگه دارد .در طراحی فضای درمانی باید به این نکته مهم توجه داشت که درمانگاه و بیمارستان
با دیگر فضاها تفاوت ویژه ای دارد .معماران در طراحی فضای معماری درمانی باید انتظارات بیماران و مراجعه کنندگان را مدنظر
قرار داده و اصول اصلی آن را که شامل قسمت پذیرش و سهولت ارتباطات است را ایجاد کنند .در طراحی فضای درمانی بعد از
کارکرد مجموعه باید توجه ویژه به سیرکوالسیون و ارتباطات فضایی داشت .در محیط درمانی باید دسترسی ها به راحتی صورت
بگیرد و پذیرش به عنوان قسمتی مهم بتواند بر مراجعه کنندگان کنترل داشته باشد .الگوی طراحی فضای درمانی به نورپردازی و
زیبایی بصری نیز توجه ویژه دارد .محیط درمانگاه و کلینیک باید بتواند زیبا و آرام بخش باشد تا اضطراب و تنش بیماران و
همراهانشان را از طریق زیبایی های بصری کاهش دهد .از سوی دیگر ،نمای بیرونی باید بتواند این آرامش و آسودگی را انتقال
دهد.

جدول  -5مؤلفه ها و شاخصه های طراحی معماری در جهت برخورد با مقوله استرس (مأخذ :نگارنده)

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک

 -6نتیجه گیری
در پاسخ به سؤالت تحقیق مبنی بر شناخت موضوعات معماری که باعث ایجاد استرش در افراد می شوند و همچنین پرداخت
به م ؤلفه ها و شاخصه هایی که بتوان فضای معماری را به عرصه ای جهت استرس زدایی تبدیل نمود باید عنوان نمود هر چه
میزان سادگی و قابل شناسایی بودن فضای معماری بیشتر باشد باعث می شود استرس کمتر در افراد ایجاد شود .در واقع شناخت
راحت فضای معماری و چلوگیری از ایجاد اتفاقات که م یتواند نقش شوک را برای افراد داشته باشد در این خصوص به عنوان
شاخصه های کالن می تواند وارد موضوع طراحی فضای درمانی معماری شود .طبق جداول یافته تحقیق پژوهش رنگ و نور و
همچنین ایجاد فرم های تاثیرگذار بصری بیشترین تاثیر را بر روحیه ی افراد دارد و از آنجایی که در طراحی فضای معماری درمانی
با توجه به عملکرد آن ،بیشترین تاثیر به عهده این شاخصه ها می باشد ،استفاده از عناصر معماری با رنگ روشن وشکل های
هندسی ساده و راهروهای من تهی به بخش های مختلف درمانی درجهت القای حس آرامش ،امنیت و تحریک احساسات بصری و
همچنین به طور مستقیم و غیر مستقیم در وضعیت روحی و روانی تاثیر می گذارد و می تواند در تسریع روند بهبود و افزایش روحیه
تاثیر بسزایی داشته باشد .تغییرات ساده جدید در سبک معماری و طراحی داخلی فضای معماری درمانی می تواند در بهبود وضعیت
سالمت نقش مهمی ایفا کند و باعث کاهش استرس و حس آرامش گردد .نور ،رنگ و ارتباط فضایی و چشم انداز به فضاهای
مختلف داخلی و طبیعت در محیط های درمانی در این خصوص طبق یافته های پژوهش با اهمیت است .باید دانست که بیماران در
جهت عدم ایجاد استرس در آنها چه نیازهایی در فضای معماری درمانی دارند و می توان با استفاده از طراحی فضای باز ،ایجاد
عناصر طبیعت ،خوانایی تمامی فضای معماری ،استفاده از مصالح شفاف ،سادگی در طراحی روابط فضایی و رنگ و نور باعث
کاهش استرس و اضطراب شد .نتایج حاصل بیانگر آن است که موضوعات جداول ( )5و ( )6به عنوان عامل موثر در روند بهبود
بیماران و ایجاد فضای آرامش و کاهش استرس برای اننسان ها در فضای معماری درمانی مهیا خواهد شد.
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جدول  -6موارد طراحی معماری در جهت ایجاد فضای معماری استرس زدا(مأخذ :نگارنده)
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باز آفريني الگوهاي كيفيت بخش معماري سنتي گيالن؛
نمونه موردي خانه هاي شهرستان الهيجان

معصومه بلوچستاني ،1مهسا دلشاد سياهكلي

*2

تاریخ دریافت1400/06/16 :
تاریخ پذیرش1400/08/02 :
کد مقاله81564 :

چكـيده
با وجود پيدایش معماي مدرن و از بين رفتن هویت در ساخت و سازهاي جدید ،الگو شناسي یكي از موضوعات مهمي
است که سعي در شناخت روش هاي کاربردي جهت دستيابي به عناصر و الگو هاي هویت ساز بومي گذشته و استفاده از
آنها در معماري امروز به شكل نوین دارد .بافت هاي مسكوني سنتي به عنوان هسته اوليه تشكيل دهنده شهرها و نيز
عناصر و ابنيه معماري موجود در آنها بدون تردید ميراثي ارزشمند جهت بررسي ،تحليل و ارائه الگو هاي مناسب معماري
بومي هستند .این پژوهش ابتدا با نگاهي توصيفي – تحليلي مروري خواهد داشت بر مباحث کليدي مطرح و مرتبط با باز
آفریني و الگو شناسي و سپس با توجه به مباني نظري بدست آمده ،فاکتورهاي کالبدي ،کارکردي و معنایي موثر بر الگو
هاي بافت و ابنيه سنتي گيالن شناسایي مي شود .در مرحله بعدي جهت شناخت و بررسي کالبد بناهاي سنتي خانه هاي
الهيجان بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته و بعد از تحليل ،موثرترین فاکتورها اولویت گذاري شده و با توجه به نتایج،
اصول معماري سنتي و ضوابط موجود آن ،به همراه راهكارها و الگو هاي طراحي جدید با هدف ارتقا ابعاد کيفي و کمي
فضاهاي مسكوني معرفي مي گردند.

واژگـان کلـیدی :باز آفریني ،الگو ،مولفه هاي معماري سنتي ،گيالن

 -1دانشجوی كارشناس ارشد ،گروه معماری ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
 -2رئیس مركز تحقیقات مطالعات بافتهای تاریخی ،گروه معماری ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران (نویسنده
مسئول)
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لزوم توجه به بازشناسي بافت ها و بناهاي مسكوني تاریخي و سنتي یكي از ویژگي هاي بارز شرایط امروزین کشور به شمار
مي رود .توجه توامان به باز آفریني الگوي شكل گيري ابنيه و بافت ها و چيدمان هاي فضایي در خانه هاي سنتي ایراني و استفاده
از این الگو ها در شكل گيري و طراحي مساکن معاصر ،امروزه بيش از هر زمان دیگر اهميت خود را آشكار مي کند .تغيير در فرم و
شكل خانه هاي مسكوني نشان دهنده خواست عمومي از معماران و طراحان براي بهبود عملكرد و روابط موجود در فضاهاي
مسكن است که به نظر مي رسد الگوي این سازمان دهي را مي توان در خانه هاي سنتي بررسي و استخراج کرد .توپولوژي مسكن
در سرزمين گيالن ،همگام با عوامل فرهنگي و اجتماعي هویت معماري این خطه را شكل داده است .هویتي که علي رغم شباهت
هاي اقليمي با سایر مناطق جهان منحصر بفرد بوده است .در برخورد با مجموعه هاي معماري تاثيرات طبيعي و فرهنگي به
بارزترین شكل خود و تواما بي آنكه بتوانيم یكي را از دیگري تميز دهيم متجلي مي شوند (قرباني .)1397،هدف اصلي این پژوهش
دستيابي به نقاط قوت بافت سنتي گيالن ،شناخت و بررسي عوامل تاثير گذار در پيدایش الگو هاي سنتي و بررسي ارزش هاي
معماري بومي با توجه به اقليم و شرایط اقتصادي و اجتماعي استان گيالن است.
با توجه به اهداف پژوهش این پرسش مطرح مي شود که" :باز آفریني کداميك از الگو هاي سنتي بكار رفته در معماري
گيالن به دستيابي به کيفيت مطلوب معماري معاصر منجر خواهد شد؟"
از این رو چندین فرضيه پيش روست از آن جمله:
 به نظر مي رسد در صورت شناخت و بهره گيري صحيح از الگو ها و اصول حاکم بر معماري گذشته (معماري بومي ) ازدیدگاه اقليمي و ترکيب مناسب با معماي روز مي توان به معماري با هویت دست یافت.
 ارتفاع گرفتن از سطح زمين ،استفاده از مصالح بومي مانند گالي و چوب و ،..وجود ایوان به دور خانه و نظایر آن راهكارهاياقليمي بسيار مناسبي در گيالن هستند.
 پالن هاي گسترده و باز ،سقف شيبدار ،استفاده از مصالح با حداقل ظرفيت حرارتي ،ایجاد کوران طبيعي با ایجاد بازشو هايفراوان ،بافت متراکم و ..به عنوان مولفه هایي از اصول معماري بومي اقليم معتدل و مرطوب استان گيالن در جهت تسهيل شرایط
زندگي تعریف شده اند.
هدف از بخش مباني نظري ،مطالعه ادبيات مربوط به باز آفریني و مفاهيم مترادف با الگو و شناخت مولفه هاي کالبدي،
کارکردي و معنایي معماري سنتي گيالن است .مرور ادبيات در محورهاي اصلي زیر انجام خواهد شد:
-1تعریف باز آفریني
 -2تعریف الگو و مفهوم گونه شناسي
 -3مولفه هاي کالبدي ،کارکردي و معنایي معماري سنتي گيالن

 -2مباني نظري
 -1-2باز آفريني
مقصود از باز افریني یا  Regenerationبه وجود آمدن یك نسل جدید است .در یك مرکز کهن شهري ممكن است عناصر
کالبدي متعلق به سيصد سال پيش باشد ،ولي رفتارهاي این مرکز شهري به آن دوره تعلق ندارد و  Regenerateشده است .به
عبارت دیگر این مرکز شهري معاصر سازي شده و با حفظ ویژگي هاي شكلي ،اندامين و ریخت شناسانه ،با تغيير رفتار و اندیشه،
فرزند زمان خودش است یعني ظرف یگانه اي است که در آن مظروف دیگري ریخته شده است( .حبيبي)1394،

 -2-2الگو
کلمات مشابهي در زبان فارسي موجود است که براي توضيح و تفسير مفهوم "الگو" مي توان از آنها بهره برد ،در پژوهش
حاضر آنچه مترادف با مفهوم الگو مي تواند کارگشا باشد واژه گونه شناسي است" .گونه شناسي عبارت است از دسته بندي نمونه ها
(طرح هاي محيط و منظر ،ساختمان ها و طرح هاي شهري ) بر طبق مقاصد مشترك یا ساختار و فرم (لنگ .)383 ،این جمله
تعریف نسبتا مناسبي از گونه شناسي در حوزه علوم مرتبط با طراحي ارایه مي دهد" .آلدو روسي" نيز گونه را امري ثابت و مقدم بر
فرم و مشتمل بر آن مي پندارد .همچنين در برخي نظریات ،شناسایي و دسته بندي گونه ها را بر اساس خصوصات مورفولوژیكي
ممكن مي دانند که بر اجزا و عناصر یك پدیده حاکم است(.مقتدایي)1385 ،
اگر چه در مواردي " "typologyبه الگو ترجمه شده است ،ولي باید توجه داشت کار اصلي در گونه شناسي ،دسته بندي و
طبقه بندي نمونه ها بر اساس معيارهاي مشترك است .این معيار مشترك گاه مي تواند عملكرد فضاي معماري و گاه ویژگي هاي
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شكلي را شامل شود .اگر چه صرف وجود اشتراکات در پدیده ها و به طور اخص در طرح هاي معماري دال بر تبعيت آنها از الگویي
مشخص نيست ،اما طبقه بندي نمونه ها بر اساس گونه ها مي تواند به شناسایي الگو ها نيز کمك کند.
در زمينه نگرش هاي مطرح درباره الگو شناسي ،مي توان به رویكردهاي گوناگوني اشاره کرد :نخست "نگرش اقليمي" با این
نگاه که معماري هرگز نمي تواند از اطراف خود جداشود ،بنابراین با توجه به شرایط اقليمي مناطق ،هر موقعيت جغرافيایي نيازمند
معماري خاص خود مي باشد (پيوستگار .)1394،سپس "نگرش شكلي" که همان تجلي ماهيت بنا در شكل است و متفكران
مختلفي درباره آن صاحب نظر هستند از جمله "دوران " که معماري را هنر ترکيب اشكال مي داند (رئيسي" ،)1383،راب کریر"
که شعار "تبعيت فرم از کارکرد" معماران مدرن را به ارتباط جدایي ناپذیر سه موضع کارکرد ،سازه و شكل تغيير داد.
(معماریان )1384،و نيز "استدمن" که بر اساس الگوي نهفته در وراي اشكال معماري از "نمودارتوجيهي" براي شبيه سازي الگو
هاي مختلف استفاده نمود (بحریني .)1390،همچنين در نگرش "تاریخي – تكاملي " "موراتوري" ایتاليا ،که طبق آن ميراث
معماري هر مكان خاص در مفهوم گونه گرد آمده و از نسلي به نسل دیگر انتقال مي یابد و بر اساس اجزاي کالبدي تعریف مي
شود(.معماریان )1391،در "نگرش فضا گرا" بنابر دیدگاه "راپاپورت" ذهن انسان به تشخيص و به عبارتي رده بندي و نامگذاري و
تمایز بخشي فضاها نياز دارد و رده بندي و حریم ،پایه هاي شناخت و معنادارکردن جهان هستي اند( .آسيایي )1392،و در" نگرش
زیستي – اجتماعي " مفاهيمي همچون "جنوتایپ" (گونه زیستي ) و "فنوتایپ" (گونه کالبدي) مطرح مي شود که در معماري
جنوتایپ را مي توان همان اطالعات دروني دانست که در فضاي معماري درروابط اجتماعي ناشي از رفتار مصرف کنندگان قابل
شناخت باشد و فنوتایپ نيز ،همان ظاهر کالبدي یك بناست که خود را در قالب یگ گونه نشان مي دهد (معماریان )1392،در
جدول 1به کليت نگرش هاي مطرح شده اشاره شده است.

 -3شناخت الگو هاي كيفيت بخش معماري بومي گيالن
مولفه هاي معنایي ،کالبدي و کارکردي در زمره حوزه هایي هستند که به نظر مي رسد بازشناسي کيفي به واسطه آنها دست
یافتني تر مي شود .از این رو در بازشناسي و بازآفریني الگو هاي سنتي معماري گيالن ،طبقه بندي مولفه ها در سه سطح کالبدي،
کارکردي و معنایي صورت گرفته است.

 -1-3مولفه هاي كالبدي
مولفه کالبدي با ویژگي هاي تناسباتي و شكلي خود داراي جهت گيري هاي خاص هندسي است که تاثير عمده اي هم در
شكل گيري مولفه معنایي و جانمایي کارکردهاي شاخص و غير شاخص دارد .از آنجمله عبارتند از:
فرم :فرم متاثر از شرایط اقليمي خاص منطقه مي باشد ،سقف ها به صورت شيبدار (دو یا چهار شيبه با شيب زیاد ) در جهت
هدایت آب باران به خارج از ساختمان شكل گرفته اند .هم چنين با توجه به شدت بارندگي و وجود کج باران در جبهه غرب و شمال
غربي براي جلوگيري از ورود باران به داخل بنا ساختمان ها به شكل چتري تا نزدیكي زمين پایين مي آیند .به این دليل معموال در
یك یا دو جبهه رو به باد (غربي ،شمالي ) سقف ها تا زمين امتداد دارند و پنجره اي در این ضلع تعبيه نمي شود .در این معماري
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فضاي باقيمانده بين بدنه اصلي بنا و امتداد سقف را "فاکن" مي نامند ،که از آن جهت کاربري خدماتي نظير انبار مواد غذایي و یا
پخت غذا و ..استفاده مي کنند (دیبا و یقيني.)1372 ،
توده و فضا :اتاق ها در این منطقه در الیه دوم دسترسي قرار دارند ،بطوري که ایواني دور تا دور بنا و یا حداقل در جبهه
جنوب و شرق بصورت غالم گرد قرار مي گيرد .این فضاي نيمه باز ضمن اینكه مانع از رسيدن باران به دیوارهاي اتاق ها مي شود،.
در تابستان نيز مانع از رسيدن آفتاب و گرماي شدید به اتاق ها شده و ایجاد سایه مي کند.
شكل (الگوی توزيع و چیدمان فضا) :شكل گيري فضاها در خانه بومي گيالن بر پایه مدولي از مربع که معموال به
صورت خطي و در امتداد شرقي – غربي گسترش مي یابد ،ایجاد مي شود .روند توسعه فضاها مطابق شكل عبارتند از :خانه تك
اتاقه ،گسترش در سطح با یك تا چهار ایوان ،گسترش در سطح با افزایش اتاق در عين دارا بودن ایوان ،گسترش در ارتفاع به
صورت نيم طبقه ،گسترش کامل یك طبقه در ارتفاع با تالر یك تا چهار طرفه .نمونه هاي دیگري از خانه هایي با فضاي بسته
زیرین آن و یا فضاهاي بسته با ایوان بيرون زده در این روند شكل گيري نيز مي توان بيان کرد(.معماریان)1371 ،
الگوی ارتباط کالبدی :محورهاي اصلي خانه هاي روستایي گيالن که سلسه مراتب فضایي را تعيين مي کند به سه دسته
تقسيم مي شوند:
 -1اهميت ساختمان از پایين به باال :اهميت فضاي طبقه باالتر ساختمان به دليل شرایط مطلوب تر تهویه و رطوبت کمتر و در
نتيجه تزیينات بهتر ،بيشتر از طبقه پایين آن مي باشد.
 -2اهميت ساختمان از بيرون به درون :احاطه کردن اتاق ها توسط ایوان و فضاي حایل
 -3اهميت بيشتر به فضاهاي جلوي ساختمان نسبت به پشت آن به منظور تفكيك فضاهاي تميز و کثيف در بنا از محورهاي
اصلي طراحي معماري در گيالن مي باشد(.ميریوسفي)1387 ،
عناصر سازه ای :پي شفته اهكي در تمامي سطح کف ریخته و سپس روي آن را با ترکيبي از گل رس ،پوسته شلتوك برنج
(فل) ساقه گياه برنج (کولش ) و خاکستر ،کرسي چيني و اندود مي کنند .با چندین الیه چوب به عنوان پي سازي روي آن قرار مي
گيرد سپس چوب هایي از جنس درخت سمد (ذي) و بعد از ذي ،کتل با اتصال فاق و زین قرار مي گيرد.این نحوه شكل گيري پي
را شكيل یا باج بنه مي گویند که با مجموعه اي از تيرها ،کف ساختمان را تا ارتفاعي معين باال مي برند .پس از این مرحله تيرهاي
کف (نال) قرار مي گيرد و روي آنها تنه هاي با مقطع سه گوش (صف ) قرار داده و گل مالي مي شود.پس از کف سازي ستون
هاي دیوار طبقه اول نصب شده و سپس کف طبقه باالیي را جاسازي مي کنند .دیوارها در این مرحله ساخته مي شوند و در مرحله
آخر پس از قرار گرفتن تيرهاي سقف (واشان ) با ساخت خرپا سقف شيبدار (سربندي یا شيرواني ) بنا مي شود(.قبادیان)1388 ،
روش ذکر شده در بناهاي جلگه شرقي گيالن متداول بوده و خانه هایي به این شكل را "باج بنه" یا "شكيلي" مي نامند .در
جلگه غربي نيز با توجه به در دسترس بودن سنگ ،کرسي چيني سنگي انجام مي گيرد .اما در جلگه مرکزي گيالن کرسي چيني با
انتقال نيروها به صورت نقطه اي موسوم به "سكت چاه " دیده مي شود .در این روش ستون هایي از جنس درخت توت را در
فواصل نزدیك به هم ( 1تا  )1/5پيرامون ساختمان و به ارتفاعي حدود  70تا  80سانتي متري در زمين فرو مي برند .سپس شمع ها
را به کمك تيرهایي (نال یا نعل) به هم متصل و فاصله بين تيرها و زمين را با خشت خام پر مي کنند .با اندود فل گل کف بنا
آماده مي شود (معماریان)1371 ،
مصالح ساختماني در معماری گیالن :جنگل هاي انبوه و مزارع برنج موجب شده که چوب و سپس الياف گياهي (کولش
و گالي ) عمده ترین مصالح ابنيه منطقه را تشكيل دهند پس از آن سنگ در مناطق کوهستاني و خشت و سفال در نقاط شهري
مصالح بكار رفته ابنيه را شامل مي شدند(.دیبا و یقيني)1372 ،
اندود متداول در معماري بومي گيالن ،کاه گل (براي پر کردن فاصله هاي خالي دیوارچوبي ) و فل گل که متشكل از گل
رس ،آب و پوست خرد شده دانه برنج (سبوس ) که مانع ترك خوردگي مي گردد ،مي باشند .هم چنين براي اندود نماي بيروني بنا
فل گل را با خاکستر چوب و نمك مخلوط مي کنند تا اندود سفيد رنگ و مقاوم ایجاد شده و همچنين اندود آهك و گچ نيز براي
رویه نهایي دیوارها استفاده مي شود(.قبادیان) 1388 ،
عناصر کالبدی در ساخت:
 انواع دیوار :زگمه اي ،زیگامه ،دارورچين :در این روش از اجراي دیوارها ،الوارها (با مقطع چهار تراش یا دایره ) را بهصورت افقي یك در ميان روي هم مي چينند .معموال از قبل آنها را به صورت کام و زبانه (فاق و زین ) در مي آورند تا
اتصاالت در گوشه ها محكم گردد( .قبادیان .)1388 ،در دیوار زگمه اي به علت صعوبت اجرا ،پنجره به ميزان حداقل
سطح طراحي مي شود.
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زگالي ،نفار :این نوع دیوار داراي مقاومت خوب در برابر زلزله و نيرو هاي جانبي مي باشد .در این روش ابتدا یك قطعه
چوب چهار تراش از نوع درخت آزاد در پایين (در نقش شناژ افقي ،نال ) قرار گرفته و دو طرف آن چوب هاي عمودي یا
ستون اجرا مي شود .سپس تخته نسبتا نازك یا چوب موسوم به زگال را به صورت مورب و با فاصله ( 10تا  15سانتي
متر ) در دو سطح داخلي و خارجي به وسيله ميخ به نال و ستون نصب مي نمایند .قبادیان)1388 ،

 -2-3مولفه هاي عملكردي
از آن جا که مولفه هاي عملكردي در پرتو مولفه کالبدي امكان وقوع مي یابد و نقشي تعيين کننده در شكل دهي به بستر
معنایي دارد فضاهاي عملكردي در معماري سنتي گيالن بشرح ذیل معرفي مي گردند:
ايوان :به عنوان فضاي نيمه باز خانه ،مهم ترین و پرکاربرد ترین فضاست ،که داراي عملكردي چندگانه مي باشد و تقریبا
کليه فضاهاي روزمره زندگي (از قبيل :آشپزي ،انجام کارهاي خانه ،غذاخوري ،نشيمن و حتي خواب در تابستان ) در این فضا اتفاق
مي افتد.ایوان با عرض حداقل دو تا دو و نيم متر در طول ساختمان قرار گرفته و ارتباط اتاق ها را از خارج امكان پذیر مي سازد.
این فضا از دو یا سه طرف باز (که جنوب و شرق در اولویت اند ) مي باشد .ایوان اصلي در جبهه جنوبي ساختمان که نقش نشيمن
را دارد بزرگتر از همه فضاهاست ،به خاطر چشم انداز و جریان هواي مطلوب ،ارتفاع باالتري دارد .ایوان در طبقه باال تالر ناميده
مي شود ،که به دليل افزایش ارتفاع و ویژگي هاي خاص خود از نظر منظر و اشراف به محيط اطراف ،کوران مطلوب و نسيم
مطبوع ،بهره برداري متنوعي را براي ساکنين خود به ارمغان مي آورد( .دیبا و یقيني)1372 ،
اتاق ها :فضاهاي بسته اي هستند که بيشتر در فصل زمستان مورد استفاده قرار مي گيرند .به این دليل اتاق ها بازشو و روزنه
هاي کمي دارند ،،به طوري که هر اتاق امكان تهویه و ورود هوا از شمال به جنوب و بلعكس را دارد .در بعضي خانه هاي اعياني
اتاق ها مستطيلي و داراي ارسي چوبي با شيشه رنگي در طبقه باال مي باشند .کاربري اتاق ها در صورت تعداد بيشتر و رفتن به
ارتفاع مجزا شده و فضاهاي استراحت و نشيمن به طبقه باالیي و طبقه پایين به فضاهاي خدماتي (نظير :آشپزخانه ،انبار ،طویله و
حمام ) اختصاص مي یابد.
حیاط :به عنوان فضاي باز خانه اهميتي به اندازه سایر فضاها داشته که ارتباط بين خانه و طبيعت را فراهم مي کند .حياط خود
بخشي از کالبد معماري روستایي گيالن است که فضاهاي نيمه بازي جهت انبار محصوالت و فضاهاي نظير چاه آب ،طویله،
آشپزخانه ،مرغداني و فضاهاي نيمه باز و ...به صورت پراکنده در حياط قرار مي گيرند( .دیبا و یقيني)1372 ،
از جمله فضاهاي نيمه باز مذکور عبارتند از:
کتام :اتاقي که بر روي دستك هاي چوبي به ارتفاع  1/5تا  2/5متر از سطح زمين ساخته شده و از چهار طرف باز و با سقفي
هرمي شكل است.
کندوج :یا کوتي که شبيه کتام ولي کمي بزرگتر و با سقف بلندي به شكل کله قند مي باشد ،براي انبار غله و برنج به کار مي
رود.
تلمبار :فضایي جهت انبار محصوالت کشاورزي با دیواره اي از گل و ني و سقف دوشيبه از جنس لي است( .دیبا و یقيني،
)1372
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انواع پوشش بام:
 گالي پوش خانه :متداول ترین بناي سنتي در نواحي جلگه اي است که عنصر اصلي پوشش سقف ،گالي (لي :نوعي اليافگياهي حاشيه مرداب ) و یا کولش (ساقه گياه برنج ) مي باشد .به این ترتيب که تمامي پوشش از جنس لي است و
بعضي قسمت ها از کولش مي باشد و یا تمامي از کولش است.
لته سر :این پوشش بيشتر در نواحي کوهستاني و کوهپایه اي که به جنگل نزدیك است ساخته مي شود .پس از اجراي سازه
سقف چنانكه ذکر شد تخته هاي لت را ،که معموال از چوب درخت بلوط یا راش هستند ،از پایين به باال روي زگال ها مي چينند.
براي حفاظت تخته ها در مقابل باد روي آن ها ،سنگ مي گذارند.
سفالي خانه :در مناطقي از گيالن که امكان توليد سفال موجود است .نصب این پوشش بر روي اسكلت بام منجر به هدایت
باران به ناودان و آبرو مي شود .شكل سفال ها در مناطق مختلف متفاوت مي باشد .در شهرهایي نظير رشت و الهيجان سفال ها
پشت و روي هم جفت مي شوند ،بطوري که درزهاي هم را مي پوشانند .در حالي که در تالش هر سفال بر سفال قبلي خود هم
پوشاني مي کند .دوام خوب ،زیبایي ،عایق حرارتي و صوتي (به دليل چند الیگي ) از مزایاي سفال مي باشد.
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نقش اقتصاد در خلق فضاهای عملكردی
نوع معيشت و وضعيت اقتصادي و اجتماعي ساکنين در نوع معماري بناهاي روستایي بسيار تاثير گذار است .هر چه وضعيت
مالي و رفاه خانواده باالتر باشد ،ابعاد ،تعداد و تزیينات فضاها بيشتر است .خانه افراد متمول همواره داراي تالر و گاهي دو تالر مجزا
بوده است .بخش هایي از فعاليت معيشتي در خانه و به دنبال آن براي برخي فعاليت ها فضاهایي در بيرون تشكيل مي شد.

 -3-3مولفه هاي معنايي
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مولفه معنایي بستري کيفي و استعاري است برآمده از خاطرات جمعي و حضور رویدادها و به طور کلي آن دسته از ویژگي هایي
که بواسطه آن مكان داراي معنا شده است .مولفه معنایي کيفيتي هویت مند است و براي شناسایي هویت یك اثر معماري بایست
عالوه بر جنبه هاي شكلي وفرمي ،به نقش اجتماعي و فرهنگي و به طور کلي به آثار معنوي بنا نيز توجه گردد(.مهدوي نژاد و
همكاران )1389 ،معماري گيالن همچون معماري سایر مناطق عالوه بر اقليم تاثير زیادي از ویژگي هاي فرهنگي و اجتماعي
پذیرفته است .دالیل تفاوتهاي نسبي بين دو بنا در یك منطقه با وجود اقليم مشابه گواهي بر این مدعاست .جغرافياي گيالن تاثير
عميقي بر تاریخ و خصوصيات اجتماعي مردم و فرهنگ این منطقه گذاشته است .فرهنگ در گيالن با سایر نقاط ایران تفاوت دارد
واین مي تواند معلول تمایزات بارز جغرافيا و اقليم باشد .در واقع جغرافياي این منطقه ،فرهنگي برونگرا به وجود آورده است که
حاصل آن معماري برونگراي گيالن است .ویژگي هاي فرهنگي همچون شيوه زندگي ،برونگرایي ،نمادها ،اقتصاد معيشتي و باورها
و اعتقادات از جمله آنهاست (خاکپور)1390 ،
جنبه های شیوه زندگي موثر بر شكل دهي خانه در گیالن
پاسخ به نيازهاي اساسي :نيازهاي اساسي عبارتند از :احتياج به تنفس ،خوردن ،آشاميدن ،خوابيدن ،نشستن ،دوست داشتن
و...اما آنچه در شكل ساخته شده اهميت دارد نوع پاسخي است که از نقطه نظر فرهنگي به این نيازها داده مي شود .نحوه پاسخ به
این نيازها را فرهنگ مشخص مي کند .به نظر مي رسد که مردم گيالن ميل به انجام کارها بصورت جمعي داشته اند بنابراین
فعاليت هاي خود را به خصوص در فصول گرم به فضاي ایوان و تالر انتقال مي دادند
برونگرا یا درونگرا :محرميت یا  Intimateیعني حفظ حریم خصوصي که با توجه به برداشت و معناي آن در هر فرهنگ
متفاوت است .مساله جنسيت ،شرم و حيا ،موقعيت اجتماعي یا مقام فرد و احساس ارزش فردي یا داشتن احساس قلمرو ،رفتار و
نگاه فرد را نسبت به مساله محرميت تغيير مي دهد .پاسخي که فرهنگ هاي متفاوت به مساله محرميت مي دهند تحت تاثير
روابط اجتماعي ،ميزان آگاهي ،تربيت و ..تغيير مي کند (راپاپورت .)1388 ،در گيالن ،کار در مزارع و حضور زن و مرد در کنار هم
این قلمرو را دستخوش تغيير کرده است و به ایجاد فضاهایي نيمه باز انجاميده که کامال به محيط خارج از خانه دید دارد .برونگرایي
در گيالن تنها حاصل تاثير اقليم و موقعيت منطقه نيست بلكه عوامل اجتماعي و فرهنگي نيز فاکتورهاي مهم هستند.
نمادها :خانه هایي که در جلگه گيالن ساخته مي شوند همچون درختان مرتفع تابع یك طرح چند طبقه است .منزلت تالر نيز
از نظر نمادي قابل بررسي است .این فضاي آزاد نسخه بدلي است به مقياس بسيار کوچك از کوهستانهاي مجاور که تالر غالبا رو
به آن ساخته مي شود .در بعضي خانه ها از شكل درخت براي تزیين نرده هاي تالر و نماي خانه ها استفاده شده است و این بدليل
منزلتي است که درخت در آیين ها و رسوم این مردم دارد .غالبا شكل درخت سرو دیده مي شود که درختي کهن و کيهاني است و
بازنمود آن در گيالن که دنياي گياهان به آداب و عقاید مردم شكل داده است ،شاید تا به امروز دوام یافته است(.برمبرژه.)1370،
فضاهاي نيمه باز ایوان ،خطوط نرده ها و ستونها با طبيعت اطراف هم آغوش شده است .تكرار خطوط عمودي ستون هاي ایوانها،
تكرار فرم تنه درختان در اطراف بنا را تداعي مي کند( .خانه موسوي ،ميراث معماري روستایي گيالن)1389،
آداب و رسوم :خانه روستایي لبریز از نشانه هاي آیيني و مراسم سنتي و فرهنگ بومي منطقه است .براي مثال زماني که به
آیين ها و جشن هاي نوروزي ،مراسم عروسي و سنتهاي خاکسپاري و ...که در جریان زندگي ساکنان خانه که در فضاهاي مختلف
جریان داشته است را بشناسيم ،مي توانيم به تحليل جامعي از دالیل شكل گيري فضاهاي خانه دست پيدا کنيم .درك صحيح از
ابعاد و کيفيات فضاها نيز بستگي به شناخت دقيق نحوه برگزاري این مراسم و آیين ،تعداد شرکت کنندگان ،ابزار و وسایل مورد نياز
دارد( .خانه موسوي ،ميراث معماري روستایي گيالن )1389،مراسم هاي گوناگوني در فضاي ایوان و تالر برگزار مي شود و این
موضوع به دليل ارتباط بصري مناسبي است که با فضاي بيرون برقرار است و مي تواند شرایط مناسبي براي ارتباط با ميهمانان
ایجاد کند( .پاینده لنگرودي(.)1377 ،جدول )2
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شيوه هاي زندگي موثر
بر شكل گيري فضا

متاثر از اقليم ،سقف شيبدار و چتري در جبهه غرب و شمال غربي ،امتداد سقف تا زمين در
جبهه شمالي و غربي منجر به ایجاد فضاي فاکن
قرارگيري توده (اتاق) در الیه دوم ،قرارگيري فضاي ایوان دورتادور بنا بشكل غالمگرد
برپایه مدول مربع ،بشكل خطي در امتداد شرقي غربي ،الگوي تك اتاقه با ایوان ،افزایش اتاق
همراه با ایوان ،گسترش در ارتقاع به همراه تالر یك طرفه یا چند طرفه
اهميت از پایين به باال :طبقه باال تر شرایط مطلوب تهویه و رطوبت کمتر
اهميت از برون به درون :احاطه کردن اتاق توسط ایوان
اهميت از جلو به پشت :تفكيك فضاي تميز و کثيف
پي :در جلگه شرقي :باج بنه یا شكيلي ،در جلگه غربي :کرسي چيني سنگي ،جلگه مرکزي:
سكت چاه
دیوار  :ستون هاي چوبي
سقف :واشان و ساخت خرپاچوبي
چوب ،کولش و گالي ،سنگ ،خشت و سفال
زگمه اي ،زیگامه و دارورچين
انواع دیوار
زگالي ،نفار
گالي پوش
لته سر
انواع سقف
سفالي خانه
فضاي بسته :اتاق :کاهش ایجاد بازشو و روزنه ،امكان تهویه در جبهه شمال و جنوب و
برعكس
ایوان :مهم ترین و پرکاربردترین فضا ،عملكرد
چندگانه ،از دو یا سه طرف باز
کتام و کندوج :محل انبار غله و برنج ،سقف هرمي
فضاي نيمه باز
شكل و برپایه ستو نهاي چوبي
تلمبار :محل انبار محصوالت کشاورزي
فضاي باز :حياط :ارتباط بين خانه و طبيعت ،جز کالبد معماري بافت
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مصالح

توضیحات

نوع معيشت در ایجاد فضاهاي عملكردي متناسب با شيوه زندگي و امرار معاش ،نوع معيشت و
تاثير ميزان درامد در تعداد و نوع فضاهاي عملكردي
تاثير جغرافيا بر تاریخ و هویت اجتماعي گيالن
تمایزات جغرافيایي موثر بر فرهنگ متفاوت گيالن و ایجاد فرهنگ برونگرا
پاسخ به نيازهاي اساسي :تمایل جامعه به فضاهاي جمعي و پيوستگي با طبيعت در برطرف
نمودن نيازهاي اساسي
نمادها :حضور درختان مرتفع و طرح چند طبقه اي بناهاي سنتي ،منزلت درخت در آیين هاو
باورهاي مردم و استفاده از آن در تزیينات ،حضور فضاهاي نيمه باز و ستو نهاي عمودي و نرده
در هماهنگي با تنه مرتفع درختان
آداب و رسوم :بدليل شكل خاص فرهنگ در برگزاري مراسم ها ،تغيير در ابعاد فضا و کيفيت
هاي موجود آن

تاثیر اقلیم بر معماری گیالن
ویژگي هاي اقليمي خاص منطقه که از مهم ترین آنها مي توان بارندگي دائمي و رطوبت نسبي باال را ذکر کرد ،عامل اصلي
شكل گيري معماري منطقه مي باشد .از بهترین روش هاي اقليمي جهت تنظيم شرایط محيطي در این منطقه ،بكارگيري جریان
هوا و باد جهت تهویه هواي ساختمان مي باشد.جهت گيري ساختمان ها در این منطقه ،به منظور استفاده از بادهاي مطلوب شرقي
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و شمال شرقي در تابستان و کاهش اثر بادهاي نامطلوب شمال غربي و همچنين بهره گيري از نور مطلوب ،در راستاي شرقي –
غربي مي باشد .با توجه به باال بودن آب هاي سطحي در این منطقه ،به دليل نزدیكي به دریا و همچنين رطوبت زیاد هوا ،امكان
نفوذ رطوبت از سطح زمين به کف ساختمان وجود دارد لذا براي جلوگيري از نفوذ رطوبت از این طریق به بنا ارتفاع ساختمان باالتر
از سطح زمين اجرا مي شود(دیبا و یقيني.) 1372 ،

 -4روش تحقيق
تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي است و از نظر ماهيت روش توصيفي است .از آنجایي که وجوه مدنظر این پژوهش از
مفاهيم اصلي ،قابل اندازه گيري نيستند ،از روش توصيفي براي تعریف و روش تحليلي براي ارزیابي آن ها کنار هم بهره گرفته شد،
با توجه به تفكيك مولفه هاي کيفيت بخشي الگو در بخش بررسي نمونه موردي تنها مولفه کالبدي بررسي و در نهایت با استنتاج
از این داده هاي کيفي در بخش کالبد ،پيشنهاداتي منطبق بر استانداردها ارائه مي شود( .تصویر )1
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تصوير  :1ساختار تحقیق

 -5تحليل الگو هاي بومي الهيجان به عنوان نمونه موردي
 -1-5نحوه بررسي معماري خانه هاي الهيجان
در این قسمت شناخت معماري خانه هاي الهيجان با توجه به نظام قواعد و الگو هاي طراحي بكار رفته در ساختار کالبدي
بناها صورت گرفته است .در این معماري دایره عناصر کالبدي کم و بيش محدود و مشخص است بنابراین از طریق مطالعه
مجموعه اي از آثار به جا مانده مي توان الگو هاي مشترك را شناسایي و از طریق آن هنجارهاي طراحي را استنباط نمود.

 -2-5قاعده استقرار و جهت گيري خانه
با نگاهي به عكس هاي هوایي الهيجان مالحظه مي شود که در گذشته نظم خاصي در نحوه استقرار و جهت گيري ابنيه در
این بافت شهري حاکم بوده است .عوامل مختلفي در این جهت گيري سهيم بوده از آنجمله مالحظات اقليمي چون تاثير باد و
آفتاب".جهت غرب بخاطر باران و باد بسته است .جنوب بدليل برخورداري از آفتاب داراي ایوان هاي بلندي است و شمال و شرق و
جنوب تا اندازه اي باز است تا جریان هوا در فضاهاي داخلي ایجاد شود" (صارمي و گل اميني.)1374،
اکثر خانه ها در امتداد محور شمال شرقي – جنوب غربي با چرخش حدودا  30درجه نسبت به امتداد شمال جهت گيري مي
شدند .جهت گيري مذبور به این معنا بوده که خانه هاي شهر تقریبا در راستاي قبله قرار مي گرفتند(.جهت گيري رو به قبله=رون
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راسته ) بنابراین بهترین جهت براي رو کردن خانه ها جهت مشرق بوده است .در برخي موارد اگر امكان جهت گيري به سمت
شرق ممكن نبوده ،این جهت گيري رو به شمال جهت برخورداري از بادهاي مطلوب شمالي جهت تهویه صورت مي گرفته است.
جهت گيري رو به جنوب به علت عدم برخورداري از بادهاي مطلوب شمال و شمال شرقي و محروم بودن از تابش آفتاب
صبحگاهي و نفوذ باد نامطلوب جنوب به درون خانه مردود بوده است .جهت گيري رو به غرب نيز بدليل مزاحمت باد سرد و کج
باران غربي در زمستان ،آفتاب داغ بعد از ظهر تابستان و عدم برخورداري از بادهاي مطلوب شمال و شمال غرب چندان مورد توجه
نبوده است.

 -3-5الگو هاي طراحي خانه با توجه به جهت گيري هاي مطلوب

تصوير ( :)2الگوهای طراحي سايت با توجه به نوع چینش ساختمان در آن
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بنا در چهار طرف سایت ساخته شود(.الگوي حياط مرکزي )
سه طرف سایت ساخته شود.
دو طرف سایت ساخته شود( .الگوي شكل  11و الگوي  Lشكل)
عوامل موثر در انتخاب الگوي شكل  11و الگوي  Lشكل ،درون گرایي و امنيت ،پرهيز از ایجاد مزاحمت براي همسایه،
ریزش برف ،حل مسائل داخلي پالن بوده است(.تصویر )2
بنابراین الگوي ارزش گذاري جهت هاي جغرافيایي بدین ترتيب بوده که مطلوب ترین جهت مشرق و بعد از آن شمال بوده
است(.پوراحمدي)1399،

ارتباط خانه با همجواری ها( :ارتباط با معبر)
بررسي قواعد شكل دهنده به این ارتباط حاکي از تامين درون گرایي بنا بوده است.
عوامل موثر بر درون گرایي -1 :ميزان مكشوف بودن درون خانه از معبر و شدت مجزا سازي فضاهاي عمومي و خصومي
درون خانه (وضعيت حصار زمين و ميزان بازشو ها در جداره خارجي بنا و نحوه ساماندهي فضایي خانه ،عامل تعيين کننده است).
 -2ميزان تزئينات و آرایش رو به معبر
 4نوع خانه با توجه به درون گرایي قابل بحث خواهد بود -1:نيمه برونگرا  -2نيمه درونگرا  -3درونگرا  -4درونگراي قلعه
اي
نيمه برونگرا :شباهت زیادي به خانه هاي روستایي دارند ،داراي بازشو هاي متعدد ساده در و پنجره رو به معبر ،تزیينات در
سطح نازل ،دیوارهاي آن نسبت به خانه هاي روستایي بلندتر ولي داراي حياط اختصاصي است.
نيمه درونگرا :دیواره رو به معبر نماسازي نمي شود مگر در حد یك اتاق در قسمت فوقاتي دروازه ،تزئينات این اتاق بصورت
پنجره هاي ارسي و یا ساده است .اضافه شدن بالكن و بام پيش آمده به این فضا تكميل الگوي برونگرایي است .بالكن و ارسي
بعنوان عنصر تزئيني محسوب مي شود.
درونگرا :متداولترین نوع خانه هاي الهيجان است که بعنوان معماري تدافعي نام دارند ،دليل آن عالوه بر یك نياز فرهنگي در
تامين حریم خصوصي درون بنا ،مي تواند جنبه امنيتي و دفاعي هم داشته باشد.
نمونه خاص این درونگرایي بشكل دیوار قلعه بوده که چندین همسایگي را در بر داشته است .حداقل دیوار بازشو و دیوارهاي
بلند و یكنواخت و عاري از هر گونه تزئين مشخصه اصلي آن خواهد بود.
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درونگراي قلعه اي :این گونه از لحاظ نظامي و حكومتي مطرح شدند و به نظر مي رسد که متعلق به افراد صاحب منصب بوده
است .خانه درآن متصل به هيچ دیواري نيست و بنا در مرکز حياط قرار دارد .بيشترین درونگرایي را دارد و ارتباط بصري با بيرون
ندارد( .پوراحمدي)1399،
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قواعد طراحي در چارچوب پالك
طراحي پالن :ایجاد پالن خطي و کم عمق ،کاربرد ایوان و تالر ،بام شيبدار با پيش آمدگي از هر طرف ،وضعيت بازشو ها،
اهميت تامين کوران طبيعي ،تامين سایه و مقابله با رطوبت از جمله عوامل تاثير گذار در نوع چينش فضاي خانه مي باشد.
الگوي کلي چينش ساختمان:
عناصر کالبدي -فضایي خانه:
 -1ساختمان یا ساختمان هایي که در یك یا چند طرف ساخته مي شوند.
 -2فضاهاي خدماتي :بارانداز و مطبخ و دسشویي
 -3فضاهاي باز :حياط و باغچه ،حوض ،چاه آب و سردر ورودي
مكان یابي فضاها :بهترین جهت گيري رو به شرق بوده ،بنابراین بنا در سمت غرب زمين و نما رو به شرق قرار مي گرفته
است .فضاهاي خدماتي دور از ساختمان اصلي و بواسطه همين فضاها عرصه خصوصي تر و محرميت تامين مي شده است.
(پوراحمدي)1399،
ساختار کلي پالن :الگوي اوليه حاکم بر پالن خانه ها الگوي ایوان-اتاق ناميده مي شود .تعدادي اتاق پهلو به پهلو همراه با
یك ایوان سرتاسري در جلوي آنها ،دسترسي اتاق ها عالوه بر ایوان از طریق درهاي داخلي که بهم وصل بوده صورت مي گرفته
است .الگوي ایوان –اتاق امروزه "الگوخطي" ناميده مي شود.
سازماندهي فضا در طبقات :به لحاظ هنجارهاي مربوطه طبقه دوم مهم تر و با ارزش تر از طبقه اول و داراي ارتفاع بيشتري
بوده و اتاق مهمان همراه با پنجره هاي ارسي در آن مكانيابي مي شده است .اتاق مهمان در مهم ترین محور بصري نما یعني
محور تقارن بنا و نزدیكترین محل نسبت به پلكان قرار مي گرفته است.
ابعاد و اندازه اتاق ها :متداولترین شكل اتاق مستطيلي با تناسبات طول وعرض تقریبي 3*2یا4*3یا5*3یا 7*5بوده که معموال
با تعداد تاقچه تعریف شده در آن ضلع منعكس مي گردیده است.
نقش تاقچه در اتاق :تاقچه عالوه بر محل نگهداري تجهيزات زندگي نقش مهمي در اجراي سيستم سازه اي خانه ایفا مي
نمود بطوریكه با کم کردن جرم ساختمان بویژه در طبقه باالیي تاثير به سزایي در مقاومت بنا در مقابل نيروهاي جانبي از جمله
زلزله داشته است .عالوه بر آن تاقچه بندي بعنوان عامل اصلي تعيين نظم فضایي در طراحي داخلي عمل مي نموده است.
ایوان و تالر :سه نوع ایوان و تالر قابل بحث بوده نخست ایوان باریك :بيشتر محل رفت و آمد به اتاقها و جایي براي خوابيدن
در شب در فصل گرما بوده است .ایوان عميق نيز که عمق آن به اندازه یكي از اتاق ها بوده و این الگو بيشتردر طبقات همكف خانه
هاي دو طبقه لحاظ مي شده و الگوي ایوان عميق دو ستوني که برگرفته از ایوان عمارت هاي دیواني پایتخت بوده است .هر گاه
ایوان باریك در چند ضلع امتداد داشته و بهم متصل بوده به آن غالمگردش مي گفتند که بيشتر در جبهه شمالي و غربي و جنوبي
اجرا مي گردیده است.
بالكن :در اصطالح محلي به آن تالر یا دامنه مي گفتند هر گاه این بالكن در ضلع جانبي ساختمان قرار مي گرفته به آن پوشته
دامنه یا به اصطالح "پهلو-ایوان" مي گفتند .بالكن ميتواند در نماي اصلي یاجانبي یا رو به حياط قرار گيرد .این بالكن بيشتر در
الگوهاي نيمه درونگرا و نيمه برونگرا مشاهده گردیده است.
پله :این عنصر به سه شكل در فضاي خانه تعریف شده است پله داخلي که بيشتر مشخصات یك فضاي خدماتي و کاربردي را
دارد و بشكل یك پله مارپيچ با فضاي حداقل ،معموال در محور مرکزي پالن بطوریكه دو اتاق در طبقه باال از آن دسترسي بگيرند.
پله ارتباطي تالر با طبقه همكف و پله حياط به تراز روي کرسي در طبقه همكف نيز قابل تعریف است.
بام :پوشش بام با سفال بوده که بخاطر خصوصيات اجرایي سفال ،از هندسه ساده در بام بشكل مستطيلي چهار شيبه متقارن
استفاده مي شده است.ساختار اجرایي سفال هم به گونه اي بوده که به زیرسازي چوبي خود هيچ گونه گير و اتصالي ندارد و صرفا
بواسطه وزن روي آن ثابت مي ماند .اجراي شيب چهار طرفه امكان کالف شدن سفالهاي واقع در هر لبه را فراهم مي کند .معموال
در لبه ها و محل تقاطع سطوح جهت تثبيت سفالها از آجر استفاده مي کردند .نكته مهم در طراحي بام جهت گيري لوجنك بوده که
متاثر از جهت مناسب مي باشد و در بيشتر موارد اگر چه جهت گيري بنا رو به جنوب بوده اما لوجنك در جهت پشت به نماي اصلي
و رو به شمال قرار گرفته و به نظر مي رسد بدليل فرار از مزاحمت باد نامطلوب و گرم جنوبي و جلوگيري از حریق بوده باشد.
تزئينات بام بيشتر در قسمت دامنه تمرکز داشته و پيش آمدگي هاي چوبي پله اي یا سرشيرهاي دو پشته و سه پشته و انواع
قرنيز چوبي در لبه بام اجرا گردیده است.

نما :طراحي نماي کل ساختمان به صورت متقارن خيلي کم اتفاق افتاده ليكن تقارن هاي جزیي را مي توان یك ویژگي
محوري در طراحي نما محسوب نمود .مقياس کاربرد تقارن در نماسازي معموال مقياسي کوچكتر از کل نما مي باشد( .پوراحمدي،
)1399

 -5نتيجه گيري
در پژوهش حاضر تالش گردید تا قواعد و الگو هاي کالبدي شكل دهنده به معماري خانه هاي الهيجان بر اساس رجوع به
نمونه هاي باقي مانده و یا منابع مرتبط شناسایي و طبقه بندي گردد .در جدول( )3چكيده اي از قواعد و الگو هاي معماري بكار
رفته در این نمونه ها ارائه گردیده که با استناد به آن مي توان در راستاي بازآفریني و بكارگيري این الگوها بعنوان خط و مشي
طراحي هاي جدید بهره جست.
جدول ( :)3قواعد و الگو های کالبدی بكار رفته در خانه های بومي الهیجان (ماخذ :نگارنده)

استقرار بنا در سایت

ارتباطات دروني بنا
سطح 3
عناصر کالبدي –فضایي بنا
نما
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نسبت ساختمان با محيط کالن
نسبت بنا با معبر مجاور

الگوی بكار گرفته شده
ترتيب مطلوبيت جهت قرارگيري بنا در بافت :جهت مشرق ،شمال ،غرب و جنوب
چهارگونه ارتباط خانه و معبر :نيمه برونگرا ،نيمه درونگرا ،درونگرا ،درونگراي قلعه اي
با توجه به جهت گيري هاي مطلوب بيان شده ،بنا به شكل هااي مختلاف در جبهاه هااي
مختلف از سایت استقرار یافته و بشكل الگو هاي چهار طرفه یا حياط مرکازي ،ساه طرفاه،
دوطرفه با الگوي بشكل  11و یا الگوي  Lشكل
 الگوي اتاق –ایوان الگوي پایه با نام امروزي الگوي خطي ساماندهي فضا در طبقات با الویت و اهميت بنا در طبقه دوم وجود فضاهاي نيمه باز تالر بالكن و ایوان و غالمگردش قرار گيري اتاق مهمان (پذیرایي ) در محور تقارن پالن به لحاظ اهميت مكانياتاق – ایوان یا بالكن و تالر –پله – بام – عناصر محوطه شامل :دروازه ،حوض و چاه آب،
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 -استفاده از بازشوهاي نفيس در بخش هاي مهم خانه

در طراحي هاي جدید با توجه به الگو هاي ارائه شده مي توان:
 توجه به مالحظات اقليمي (نوع وزش باد ،ميزان رطوبت ،بارندگي و جبهه هاي باران خور و )..در هرمنطقه ازگيالن با توجه به تقسيمات جغرافيایي
 استفاده از مصالح بومي در بخش هاي کالبدي طراحي هاي جدید بكارگيري راه حل هاي سنتي در ایجاد کوران هوا و تهویه طبيعي نظير ساخت ایوان ،ایجاد شكنج در جبهه که بادمي وزد جهت ایجاد مكش و هدایت به داخل ساختمان
 استفاده از عناصر غالب معماري سنتي در طراحي هاي جدید بگونه اي که همان عملكرد و معنا را بتواند ایفا کندنظير ساخت پلكان ،ایوان و بالكن در بنا و ارتباط متناسب درون و برون
 استفاده از راهكارهاي طراحي سنتي در ایجاد فضاهاي عملكردي بناهاي جدید -حفظ نشانه هاي هویتي و مولفه هاي معنایي معماري بومي در طراحي هاي جدید
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لولههای نوری راهکاری برای صرفهجویی
در مصرف انرژی ساختمانها

فرناز صیامیان ،*1فاطمه مظفری قادیکالئی
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چکـیده
نور روز از اساسیترین نیازهای جسمی و روانی انسان به شمار میرود .این عامل ضمن حفظ سالمتی شرایط مطلوبتری
را برای افراد فراهم میسازد و میتواند باعث ایجاد آسایش و افزایش بازدهی شود .باتوجهبه پتانسیل بسیار زیاد ایران در
زمینه تابش نور خورشید متأسفانه تنها  0.2درصد از این پتانسیل استفاده شده است بنابراین ضروری است که با معرفی
تکنولوژی های جدید در این زمینه و تحقیقات بیشتر از این پتانسیل بسیار بیشتر استفاده شود .در این مقاله به معرفی
لولههای نوری بهعنوان راهکاری برای استفاده از انرژی رایگان خورشید و در نتیجه صرفهجویی در مصرف انرژی پرداخته
شده است .همچنین با مرور منابع مختلف پیشرفتها و نوآوریهای این لولهها نشان داده شده است .ابتدا لوله نوری
تعریف شد سپس در مورد ساختار لولهها و انواع سیستمهای انتقال نور ،انواع لولههای نوری و ویژگیهای آنها صحبت
شده است .در انتها هم بین لولههای نوری و پنجرههای نورگیر سقفی مقایسهای انجام شد .لولههای نوری عالوه بر
کاهش مصرف انرژی ،به سالمت روحی و جسمی استفادهکنندگان نیز کمک کرده است .به دلیل مزایای زیاد این لولهها
در بهبود مصرف انرژی در ساختمانها ،این لولهها در آینده جایگزین مناسبی نسبت به تأمین روشنایی مصنوعی خواهند
بود.

واژگـان کلـیدی :لوله نوری ،نور طبیعی ،صرفهجویی در مصرف انرژی ،انرژی خورشیدی ،انرژیهای تجدیدپذیر.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساریsiamianfarnaz@gmail.com ،

 -2استادیار گروه معماری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
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بحران انرژی در سالهای اخیر ،کشورهای جهان را بر آن داشته که با مسائل مرتبط با انرژی ،برخوردی متفاوت کنند که
دراینبین ،جایگزینی انرژیهای فسیلی با انرژیهای تجدیدپذیر و برای مثال انرژی خورشیدی بهمنظور کاهش و صرفهجویی در
مصرف انرژی ،کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای آالینده با استقبال فراوانی روبرو گردیده است (شیروی و
همکاران .)1395 ،مسیرهای فعلی معماری به سمت ساختمانهای سبز دربردارنده طراحی پایدار (صرفهجویی در منابع ،بهرهوری
انرژی ،طراحی غیرفعال ،انرژیهای تجدیدپذیر و غیره) و محیطهای سالم برای افراد (کیفیت هوا ،مواد غیرسمی و سالمت
ساکنین) میباشد؛ بنابراین ،یکی از اصول معماری سبز افزایش استفاده از نور طبیعی برای روشنایی ،برای کاهش وابستگی به برق
برای روشنایی ،در نتیجه کاهش مصرف کلی انرژی ساختمان میباشد (شارما .)2018 ،1امروزه در حدود یکسوم از مصرف انرژی
الکتریکی مربوط به بخش تجاری و خانگی میباشد که سیستمهای تأمین روشنایی از عمده مصرفکنندگان انرژی الکتریکی در
این بخشها میباشند .سیستمهای روشنایی الکتریکی عالوه بر مصرف انرژی ،باعث تولید گرما در ساختمان میشوند که همین
امر موجب کاهش بازده و افزایش مصرف در سیستمهای تهویه مطبوع ساختمان میشود .ازاینرو صنعت روشنایی نیز در پی
کاهش میزان مصرف انرژی و بهحداقلرساندن میزان تخریب در محیطزیست ،به استفاده بیشتر از نور خورشید بهعنوان یک منبع
انرژی ارزان و در دسترس روی آورده است .سیستمهای گوناگونی جهت انتقال نور طبیعی به داخل ساختمانها و فضاهای موردنظر
وجود داشته که تعداد زیادی از این سیستمها به دلیل انتقال مستقیم نور خورشید سبب گرمشدن محیط نیز میشوند .بهعنوانمثال
استفاده از پنجرههای بزرگتر ،باعث بیشتر شدن روشنایی محیط میشود .اما درعینحال این امر باعث گرمشدن فضای داخلی در
تابستان و همچنین اتالف انرژی در زمستان میشود .ازاینرو ،برای رفع این مشکل ،فناوریهای جدید که روشنایی بیشتری نسبت
به روشهای معمول (همانند استفاده از پنجره بهتنهایی) دارند ،مطرح شده است .همچنین این فناوریها در قسمتهایی از
ساختمان که به دلیل موقعیتشان دسترسی به نور طبیعی ندارند نیز قابلاستفاده بوده و باعث کاهش مصرف برق شده و محیطی
سالمتر را برای افراد ساختمان فراهم میکنند (توکلی.)1394 ،
کشور ایران در بین مدارهای  25تا  40درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقهای واقع شده که به لحاظ دریافت
انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در باالترین ردهها قرار دارد .میزان تابش خورشیدی در ایران بین  1800تا 2200
کیلوواتساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است که البته باالتر از میزان متوسط جهانی است .ایران کشوری آفتابی است و
از نظر مقدار دریافت تابش نور خورشید در شمار بهترین کشورها قرار دارد که حدود  300روز آفتابی دارد و پتانسیل باالیی جهت
دریافت انرژی خورشیدی را دارد (شیروی و همکاران .)1: 1395 ،در ایران در بخش خانگی  30درصد از میزان برق مصرفی در
زمینه روشنایی است در بخش اداری  25درصد از انرژی صرف روشنایی میشود و در بخش صنعتی این نرخ به  19درصد میرسد.

 -2روش انجام کار
شیوه تحقیق بهصورت توصیفی و روش جمعآوری اطالعات کتابخانهای میباشد .برای جستجوی مقاالت مرتبط با موضوع در
پایگاههای  ،Elsevier ،Sage ،Science directپایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( ،)SIDپایگاه مرجع دانش
( ،) CIVILICAپایگاه مرجع تخصصی نور ،شبکه پژوهشگران ایرانی و نشریه انرژی ایران و سایتهای سوالتیوب 2و ولوکس3
که تولیدکنندگان این قطعات هستند ،جستجو انجام داده شد .در جستجو در پایگاهها از کلمات کلیدی لوله نوری ،تونل نوری
خورشیدی ،لوله خورشیدی Solar light tube ،Light Pipe ،و  Natural lightاستفاده شد .این مقاله از مطالعه مقاالت و
جمعبندی و دستهبندی نتایج و مطالب آنها بهدستآمده است.

 -3لوله نوری
لولههای نوری یا میلههای نوری ساختارهای فیزیکی به کار برده شده برای انتقال یا توزیع روشنایی طبیعی یا مصنوعی برای
اهداف نورافشانی هستند و نمونههایی از موجبرهای نوری هستند و همچنین آنها اغلب وسیلههای روشنکننده لولهای ،میلههای
آفتاب ،بردهای آفتاب یا میلههای روشنی نیز نامیده میشوند .بهطورکلی ،یک میله نوری یا لوله نوری برای انتقال نور به مکان
دیگری و بهحداقلرساندن اتالف نور استفاده میشود (دیت 4و همکاران .)2014 ،این ایده در سال  1986توسط Solatube
 International Australiaکشف شد و به ثبت رسید .این سیستم برای استفاده گسترده مسکونی و تجاری به بازار عرضه شده
1 Sharma
2 Solatube
3 Velux
4 Date
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است .دیگر محصولهای روشنکننده در بازار تحت نامهای مختلف مانند« :لوله خورشیدی»« ،میله نوری»« ،لوله نوری»« ،پنجره
سقفی لولهای» و «تونل خورشیدی» وجود دارند (مالت دیمور 1و همکاران.)2020 ،
لوله نوری یکی از کلیدیترین منابع انرژی تجدیدپذیر است که در علم نور روز و فناوری نور روز مورداستفاده قرار میگیرد.
لوله نوری یک اختراع انقالبی برای بهرهوری و پایداری انرژی است .یک وسیله روشنایی روز بسیار مفید است که به نور طبیعی
اجازه میدهد وارد فضای داخلی محیط شود و بنابراین ،نیاز به نور مصنوعی را جایگزین میکند که در نهایت باعث کاهش انتشار
 CO2در محیط میشود .سیستمهای هدایتکننده نور ،نور مستقیم و پراکنده خورشید را به فضای داخلی اتاق میفرستند بدون
اینکه اثرات ثانویه مانند چشم زدگی 2و گرمشدن بیش از حد وجود داشته باشد (هانسن .)2006 ،3لولههای نوری یک راه بسیار ساده
برای انتقال نور طبیعی روز به داخل ساختمان میباشد .نور خورشید از یک گنبد پالستیکی شفاف عبور میکند ،سپس توسط
لولههای نوری که دارای سطح صاف و صیقلی هستند هدایت میشود (شکل  .)1سطح صیقلی باعث انعکاس نور طبیعی و رایگان
بهدستآمده از خورشید میشود .در داخل اتاق نور از طریق یک وسیله نیمه شفاف بهصورت یکنواخت پخش میشود .لولههای نور
برای انتقال نور روز به بخشهایی از ساختمان که کمنور هستند بسیار مؤثر میباشند .آنها میتوانند با نور مصنوعی جایگزین شده
و مصرف سالیانه انرژی یک ساختمان را به طور قابلمالحظهای کاهش دهند .در بسیاری از موارد لولههای نور میتوانند تمام
روشنایی یک فضای داخلی را فراهم کنند .نور روز کیفیت بهتری از نور تولید شده توسط انرژی الکتریکی دارد و برای
دریافتکنندگان سودمندتر است و همچنین انرژی مورداستفاده در لوله نور رایگان است .این سیستم روشنایی فاقد الکتریسیته و
تشعشعات فرابنفش و فروسرخ و تمام مؤلفههای مخرب و الکترومغناطیسی و یونیزه کننده میباشد و ایمنی صددرصد دررابطهبا
عوامل خطرآفرین مانند انفجار و حریق و برقگرفتگی و  ...فراهم میکند .لوله نوری یک فناوری پایدار است که میتواند نحوه
طراحی ساختمانها را در آینده تغییر دهد .ممکن است نیازی به داشتن شیشههای وسیع برای ورود بیشتر نور روز به هسته
ساختمانها و مقابله با اثرات افزایش بارهای خنککننده نباشد .چندین نوع ساختمان (بهعنوانمثال ادارات ،مدارس ،خانههای
سالمندان ،بیمارستانها) می توانند از این فناوری که از انرژی مستقیم خورشید بدون هیچ هزینه عملیاتی با میزان روشنایی باالی
نور طبیعی استفاده کنند (بلتران.)2014 ،4

 -4ساختار لوله نوری
لولههای نوری خورشیدی دارای دو نوع فعال 5و غیرفعال 6میباشند .نوع فعال میتواند از طریق یک کندانسور نور خورشید را
جمعآوری کند .این نوع از لولههای نوری خورشیدی به دلیل قیمت باالی کندانسور بهندرت در ساختمانها استفاده میشود .در
زمینه روشنایی بیشتر از نوع غیرفعال استفاده میشود که در آن جمعکننده نور خارجی با یک لوله فیکس شده است و نور بهصورت
مثلثی در لوله حرکت کرده و بر روی سطح پخش میشود (اسحاقی و ابراهیمینژاد .)1391 ،اجزای اصلی این لولهها شامل
قسمتهای زیر است:
 .1پنل ورودی نور به داخل لوله (جمعکننده نور خورشید) که بر روی پشتبام قرار میگیرد و نور از طریق این ورودی به
داخل لوله وارد میشود .پوشش قسمت ورودی نور از جنس شیشه است که میتواند شکل مسطح یا گنبدی شکل
داشته باشد.
 .2لولههای انتقالدهنده نور به طبقههای زیرین،
 .3پخشکنندة نور که به شکل یک دیفیوزر طراحی میشود تا نور را قبل از ورود به ساختمان تاحدامکان پخش کند
(توکلی( )1394 ،شکل .)2
Malet-Damour
Glare
Hansen
Beltran
Active
Passive

1
2
3
4
5
6
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 -1-4انواع کلکتورها
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کلکتورها همان جمعکننده نور خورشید هستند که در باالترین قسمت
لوله نوری قرار میگیرند و به دو نوع فعال و غیرفعال تقسیم میشوند:
الف) کلکتورهای غیرفعال :1کلکتورهایی هستند که هیچ قسمت
متحرکی ندارند و دارای یکجهت ثابت هستند (موسوی ترشیزی و
ابراهیمی)1391 ،
2
ب) کلکتورهای فعال  :کلکتورهایی هستند که از یک سیستم فعال
برای دنبالکردن مسیر خورشید استفاده میکنند (موسوی ترشیزی و
ابراهیمی)1391 ،

شکل  -2ساختار لوله نوری

نمودار  -1انواع کلکتورهای غیرفعال

نمودار  -2انواع کلکتورهای فعال

قسمت کلکتور طوری طراحی شده است که اشعه ماوراء بنفش 3خورشید را حذف میکند و گرمای ناشی از تابش خورشید را به
داخل ساختمان انتقال نمی دهد همچنین به دلیل کروی بودن شکل کلکتور مانع از نفوذ برف ،گردوغبار و باران به داخل لوله
میگردد .کارایی لولههای نوری به موقعیت مکانی ،اقلیم و آبوهوا بستگی دارد.

 -5سیستم های انتقال نور

4

بیشترین کارایی انتقال نور زمانی است که لوله کوتاه و مستقیم باشد .در لولههای طویلتر ،زاویهدار یا انعطافپذیر ،بخشی از
شدت نور از دست میرود (هارتونگی .)2008 ،5بهمنظور بهحداقلرساندن اتالفها ،بازتاب زیاد از پوشش لوله ضروری است؛
تولیدکنندگان بازتابهای مواد خود را در محدوده قابلمشاهده تا تقریباً  99.5درصد ادعا میکنند .در پایان یک منتشرکننده نور را
در اتاق یکسان پخش میکند .کارایی انتقال نور در لولههای نوری بهشدت به زاویه ورود نور خورشید به لوله نور بستگی دارد.
برای بهینهسازی بیشتر استفاده از نور خورشید،
آیینهای روی محور دوار به نام هلیوستات 6میتواند
نصب شود که مسیر حرکت خورشید را ردیابی
میکند ،بنابراین نور خورشید را در هر زمان از روز تا
آنجا که محدودیتهای اطراف اجازه میدهد به لوله
نور هدایت میکند (رضازاده و همکاران.)1395 ،
همچنین میتوان هلیوستات را تنظیم کرد تا در شب
نور ماه را بگیرد.
در نمودار  3سیستمهای مختلف انتقال نور بیان
شده است:
نمودار  -3سیستمهای انتقال نور

1 Passive collectors
2 Active collectors
3 UV
4 Light transport systems
5 Hartungi
6 Heliostat
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 -6انواع لوله های نوری خورشیدی
لولههای نوری خورشیدی برای انتقال نور به دو دسته لولههای منشوری توخالی و لولههای نوری آینهای تقسیم میشوند.

 -1-6لوله های منشوری توخالی

1

شکل  -3لوله منشوری

شکل  -4لوله منشوری توخالی نصب شده در برلین آلمان

توخالی

برای ورود نور خورشید به مترو

 -2-6لوله های نوری آینه ای

2
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لولههای منشوری توخالی دارای دیوارههای شفاف اکریلیک هستند که بهوسیله بازتابهای داخلی نور را انتقال میدهند.
معموالً این لولهها با یک الیه نازک شفاف الستیکی ساخته میشوند که بازده سیستم را افزایش میدهد .زاویه نور ورودی به لوله
برای هدایت از میان آن باید در گستره خاصی باشد .برای این کار یک دستگاه جمعکننده پیچیده موردنیاز است (موسوی ترشیزی و
ابراهیمی( )1391 ،شکل  .)3از لوله نوری منشوری میتوان برای انتقال نور به مرکز ساختمان و توزیع کارآمد نور در طول سطح
مسیر استفاده کرد .در این لولهها نور تقریباً از فاصله سیمتری قابل انتقال است .لوله منشوری توخالی میتواند همراه با نور
مصنوعی باشد .از این لولهها میتوان برای روشنایی داخلی یکنواخت ،روشنایی فضاهای بزرگ یا خیابانها ،روشنایی تونلها و
پلها ،نورپردازی متروها ،راهنماهای روشنایی جاده و  ...استفاده کرد (شکل  .)4زمانی که نور در بهترین زاویه وارد لوله شود ،لوله
تا  %98میتواند نور را بازتاب کند .لولههای منشوری توخالی هم انتقالدهنده نور هستند و هم در مسیر نور را بازتاب میکنند و
باعث روشنایی میشوند .این لولهها میتوانند سطح مقطع دایرهای ،مربعی و مستطیلی داشته باشند .بازدهی این لولهها به طور
میانگین حدود  %30است .از مشکالت این لولهها میتوان از هزینه باال ،ایجاد چشم زدگی به دلیل نور زیاد و سیستم کلکتور
پیچیده برای دستیابی به بهترین زاویه تابش نام برد.

لولههای نوری آینهای لولههایی هستند که از یک آینه یا یک پانل برش لیزری در آن برای متمرکز کردن نور خورشید استفاده
میشود .این لولهها به دو صورت افقی و عمودی تقسیم میشوند:

 -1-2-6لوله نوری افقی
لوله نوری افقی مجرایی افقی است که سطح داخلی آن بازتابنده میباشد .در لوله نوری با شیشه ساده در ورودی نور با هر
زاویهای که به سطح شیشه برخورد کند وارد لوله میشود و بهخاطر بازتابهای متعدد مقدار زیادی از آن تلف شده و شدت آن
کاهش مییابد (شکل  .)5در لوله نوری با پانل برش لیزری ، 3پانل برش لیزری (شکل  ،)6نور را در امتداد لوله هدایت میکند .با
این روش تعداد بازتابهای نور کمتر شده و شدت آن کمتر کاهش مییابد (موسوی ترشیزی و ابراهیمی.)1391 ،

شکل  -5برش عرضی لوله نوری افقی

شکل  -6نمونهای از پانل برش لیزری
4

(کالو )2003 ،
1 Hollow prismatic pipes
2 Mirrored light pipes
)3 Laser cutting panel (LCP
4 Callow
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مشکل اصلی لولههای نور افقی این است که آنها معموالً باید بهاندازه کافی کوچک باشند تا با سایر زیرساختهای ساختمان
(مجاری مکانیکی ،نور ،ساختار و غیره) در پلنوم 1سقف قرار بگیرند .این عرض فضای پلنوم (عرض تا  50سانتیمتر) قطر لولهها را
محدود میکند و میتواند انتقال نور به فضاهای عمیق را دشوار کند .در نتیجه ،در طراحی دستگاههای کلکتور مهم است تا اطمینان
حاصل شود که لولههای نور افقی محدود به پلنوم یک راهحل مناسب برای روشنایی روز هستند.

 -2-2-6لوله نوری عمودی
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طراحی لولههای نوری عمودی شامل یک شکل هرمی  LCPبهعنوان جمعکننده میباشد ،تا هدایت نور خورشید تابیده شده با
زاویه کم را در جهت محوری لوله نور بهبود بخشد .یک دریچه در هر طبقه برای استخراج نور وجود دارد که بخشی از نور عبوری
از آن پخش میشود (موسوی ترشیزی و ابراهیمی.)1391 ،
توسعه لولههای نوری کارآمد برای انتقال نور خورشید در فواصل چندین متری امکان ایجاد نور طبیعی روز با کیفیت باال به
فضای داخلی ،یا هسته اصلی ساختمانهای چندطبقه را فراهم میکند (شکل  .)7اگر این سیستمهای لولهای روشنایی روز از ابتدا
در ساختمانها طراحی شوند ،میتوان هزینهها را کنترل کرد و مشکالت عادی را میتوان به حداقل رساند .برای مؤثر بودن چنین
سیستمهایی ،روشنایی مناطق نسبتاً بزرگ ،دو نیاز اساسی را میتوان شناسایی کرد:
 .1برای قراردادن مقادیر کافی شار خورشیدی در لوله نور،
برای توزیع بعدی در مناطق مفید ساختمان ،به یک یا چند
متمرکزکننده خورشیدی نیاز است .برای تمرکز کافی ،این المان
نوری میدان دید نسبتاً محدودی خواهد داشت و بنابراین نیاز به
ردیابی خورشید در طول روز دارد .این سیستم ردیابی تمرکز و
جمعآوری خورشیدی اغلب بر روی سقف (یا بر روی یک دیوار
بیرونی) ساختمان قرار داده شده است.
 .2به دلیل تمرکز شار ،سیستم لولهکشی باید بتواند سطح
باالی شار خورشیدی را که توسط متمرکزکننده گرفته شده و
شکل  -7لوله نوری عمودی
متمرکز شده است ،بدون آسیب رسیدن به لولههای نوری انتقال
دهد.
روشهای استخراج نور در ساختمانهای بلند و در طبقات معموالً به دو صورت است:
الف) ترکیب سیستمهای استخراج و پخش نور که شامل یک استخراجکننده با شکل مخروطی میباشد که با شیب مناسب در
داخل لوله نور و روبروی هر دریچه خروجی قرار گرفته است؛ تا بخشی از نور را به فضای داخلی هدایت کند .یک تاقچه
پخشکننده مجاور هر دریچه قرار گرفته است تا نور روبهباال پخش شده و از نگاه مستقیم ساکنین طبقه به دریچه خروجی
جلوگیری کند.
ب) در هر طبقه در مسیر نور عبوری از لوله یک جمعکننده از نوع فلورسنت که به شکل حلقه میباشد قرار میگیرد.
مولکولهای رنگی ماده فلورسنت بخشی از نور عبوری که به صفحه برخورد میکند را جذب میکنند .تشعشع فلورسنت گسیل
شده 2و از طریق بازتابهای داخلی ماده به لبه صفحه رسیده و سپس وارد فضای طبقات میشوند (موسوی ترشیزی و ابراهیمی،
.)1391
به دلیل اینکه این سیستمها برای رفع نیاز در کاربردهای بسیار متنوع و گستردهای
طراحی و ساخته میشوند ،در مرحله انتخاب نوع مناسب برای کاربرد خاص ما ،معموالً با
چند گزینه روبهرو میشویم .اولین ویژگی که در انتخاب یک لوله نوری باید مشخص شود،
این است که باید از لوله قابل انعطاف 3استفاده شود یا لوله صلب و غیرقابلانعطاف .4این
انتخاب بستگی به این دارد که بخواهیم نور را به کجا هدایت کنیم و در این مسیر باید از
چه موانعی عبور کرد .لولههای نوری غیرقابلانعطاف از یک لوله صاف و مستقیم مانند
شکل  8تشکیل شده است که نور را به جایی که مدنظر است هدایت میکند .این لولهها را
شکل  -8لوله نوری صلب

Plenum
Emitted fluorescent
Flexible sun tunnel
Rigid sun tunnel
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1
2
3
4

جدول  -1قطر پیشنهادی برای لولههای نوری بر اساس مساحت فضا

قطر لوله (سانتیمتر)

مساحت اتاق (مترمربع)

نوع کاربری اتاق

25-23

10-4

راهروها ،کابینت ،اتاقهای کوچک

45-32

15-11

راهروهای بزرگ ،راهپله و دستشوییها

55-52

22-16

آشپزخانهها ،اتاقخوابها و اتاقهای نشیمن
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نمیتوان خم کرد یا به آن زاویه داد ،اما بیشترین میزان انتقال نور را ،به دلیل مستقیم
بودن مسیر حرکت نور ،دارا میباشند .لولههای غیرقابلانعطاف معمولترین انتخاب برای
کاربردهایی است که در آن لوله در فضای خالی بین پشتبام و سقف اتاقها قرار گیرد.
در لولههای نوری قابل انعطاف ،از لولههای خم شده یا دارای زاویه استفاده میشود
که در حین انتقال نور به داخل اتاق از میزان آن میکاهد .بااینحال ،به دلیل نحوه بازتاب
نور از سطح داخلی منعکسکننده داخل لوله ،میتوان موانعی را که از استفاده لولههای
صلب جلوگیری میکنند ،دور زد .برای مثال اگر اتاق زیر شیروانی ما حاوی سیستمهای
تهویه مطبوع و یا لولهکشی و  ...باشد ،میتوان با استفاده از لولههای قابل انعطاف از کنار شکل  -9لوله نوری قابل انعطاف
این موانع عبور کرد (شکل .)9
لولههای منعطف ،مناسبترین گزینه برای استفاده در فاصلههای کم است که به ما این اجازه را میدهد تا بهترین مکان را بر
روی پشت بام برای قرارگیری پنل دستگاه انتخاب کنیم و لوله را از آنجا دقیقاً به مکانی که روی سقف در نظر داریم هدایت کنیم،
حتی اگر آن مکان بهصورت مستقیم در زیر موقعیت پنل نباشد.
مقدار نوری که یک لوله نوری میتواند فراهم کند به چند فاکتور وابسته است .یکی از این فاکتورها این است که آیا پشتبام
ساختمان به سمت جنوب است یا نه ،درصورتیکه پشتبام به سمت جنوب باشد ،دستگاه قابلیت فراهم ساختن بیشترین میزان
ممکن نور را خواهد داشت .در غیر این صورت نیز مشکلی به وجود نخواهد آمد ،زیرا لولههای نوری دارای قابلیت انعکاس نور خیلی
خوبی هستند و میتوانند میزان قابل قبولی از نور را در جهتهای مختلف فراهم کنند .فاکتور مهم دیگر ،شکل و ابعاد اتاق است.
برای مثال ،اگر از یک لوله با قطر  10اینچ در یک اتاق با مساحت  20مترمربع استفاده شود ،پراکندگی نور به میزانی نخواهد بود که
بتواند کل فضا را به طور مناسب روشن کند .در بهترین شرایط یعنی رو به جنوب بودن پشتبام ،یک لوله صلب با قطر  25سانتیمتر
میتواند به مقدار  150-200وات نور در فضا منتشر کند .در همین شرایط ،این عدد برای یک لوله  36سانتیمتری بهاندازه -250
 200وات خواهد بود .فاکتور بعدی انتقال نور از لولهها است و بعدی انتشار نور توسط پخشکننده میباشد و نهایتاً شرایط
آبوهوایی و محیطی که لوله نوری در آن استفاده میشود تأثیرگذار است (مالت دیمور و همکاران .)2019 ،قطر لوله نوری 52
سانتیمتر غالباً برای کاربردهای سقف استفاده میشود زیرا برای انتقال نور روز کافی و نصب آسان در ساختمان مناسب است.
لولههای نوری با قطر بسیار کم کارایی چندانی ندارند .از طرف دیگر ،لولههای نوری با قطر بزرگ از بازشدگی زیاد در ساخت سقف
و مشکالت مربوط به تحقق عملی رنج میبرند (جدول  .)1رنج قطر لولههای نوری  30تا  50سانتیمتر و طول آن  0.6تا  6متر و
زاویه خم لولهها  5- 75درجه میباشد .لولههای نوری میتوانند تا شدت روشنایی  500لوکس را در ساختمان تأمین کنند.

 -7ویژگی ها و کاربردها
لولههای نور خورشیدی ،در مقایسه با نورگیرهای معمولی و سایر پنجرهها ،ویژگیهای عایق حرارتی بهتر و انعطافپذیری
بیشتری برای استفاده در اتاقهای داخلی دارند ،اما تماس بصری کمتری با محیط خارجی دارند .در زمینه افسردگی فصلی ،ممکن
است قابلتوجه باشد که نصب اضافی لولههای نوری میزان قرارگرفتن در معرض نور طبیعی روزانه را افزایش میدهد .در مقایسه با
چراغهای مصنوعی ،لولههای نوری از مزیت تأمین نور طبیعی و صرفهجویی در مصرف انرژی برخوردار هستند .نور منتقل شده در
طول روز متفاوت است .لولههای نوری میتوانند با نور مصنوعی ترکیب شوند .لولههای نوری نیازی به تأسیسات برقی یا عایقبندی
ندارند ،بنابراین بهویژه برای مناطق مرطوب داخل خانه مانند حمام و استخرها بسیار مفید هستند .از لولههای نوری میتوان در
مدارس ،انبارها ،خانهها ،ادارات دولتی ،موزهها ،هتلها و رستورانها نیز استفاده کرد .لولههای نوری روی انواع سطوح قابلیت نصب
دارند (شکل  )10و این باعث میشود استفاده از این لولهها در ساختمانهای مختلف امکانپذیر باشد .پخشکنندههای نور دارای
طراحیهای متنوعی میباشد (شکل  )11که این امر باعث زیبایی دکوراسیون داخلی مخصوصاً در منازل میشود.
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در لولههای نوری زاویه تابش خورشید اهمیت زیادی دارد .هرچه زاویه تابش کوچکتر باشد نور بیشتری هدر میرود (شکل
 )12به دلیل اینکه با زاویه تابش کوچکتر میزان بازتاب در لوله بیشتر میشود ،نوری که به اتاق میرسد کمتر میشود.

شکل  -10انواع سطوح برای

شکل  -11طراحیهای متنوع

شکل  -12تأثیر زاویه

نصب لوله نوری

پخشکنندههای نور

تابش بر جذب انرژی

 -8لولههای نوری در ایران
سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک

در ایران بخصوص قبل از هدفمند شدن یارانهها مطالعات زیادی در زمینه استفاده مستقیم از نور خورشید صورت نگرفته که
شاید دلیل آن پایین بودن قیمت برق مصرفی باشد ولی با هدفمند شدن یارانهها در چند سال اخیر تالشهایی صورتگرفته از جمله
در زمینه استفاده از لولههای خورشیدی در روشنایی ساختمان تحقیقاتی صورتگرفته است (اشکبوس اصفهانی و شجاعیان.)1395 ،
در شرکتی دانشبنیان در لرستان و شرکتی در اصفهان تأمین نور از طریق لولههای نوری بومیسازی شده است .محققان با
بومیسازی این فناوری و تطبیق آن با اقلیم ایران همچنین بهبود عملکرد سیستم با طراحی ماژوالر و افزودن قابلیتهای بیشتر به
این سیستم موفق به ثبت اختراع این سیستم نوین شدهاند که مجهز به هدایتگر نور در افق پایین (این هدایتگر به افزایش کارایی
سیستم در زمانهایی مانند اوایل صبح و حوالی غروب که خورشید در افق پایین قرار میگیرد) میباشد (اسماعیلی و مصطفوی،
 .)1398این سیستم بهصورت کامالً اتوماتیک با خورشید حرکت کرده و نور خورشید را به طبقات پایین منتقل میکند .متأسفانه
تعداد بسیار محدودی پروژه در ابعاد کوچک در ایران اجرا شده است (شکل .)13

شکل  -13نمونههای اجرا شده در ایران

 -9آخرین تحقیقات و پیشرفتها در زمینه لولههای نوری
در زمینه لوله های نوری طی سال های اخیر پیشرفت های بسیار خوبی در جهت افزایش بازدهی این لوله ها مانند ترکیب با
تهویه طبیعی ،ذخیره سازی نور و استفاده همزمان با نور مصنوعی و استفاده از مواد با بازتاب بسیار باال انجام گرفته است:

 -1-9ادغام لوله نوری با تهویه طبیعی
یکی از مهمترین مزایایش این است که میتوان دمپرها را طوری برنامهریزی کرد
که در طول ماههای تابستان به طور کامل در شب باز شوند تا جریان باد غالب باعث
ورود هوای تازه به اتاق شود و در زمستان هم دمپرها در حدود  3تا  5درصد باز شوند که
دمای اتاق سرد نشود و تنها هوای اتاق را تهویه کند (شکل .)14
تهویه طبیعی با دو نیروی محرک حاصل میشود:
 .1اختالف دما بین محیط داخلی و خارجی که منجر به اختالف فشار میشود.
 .2اختالف فشار ناشی از جریان باد در اطراف خروجی لوله.
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شکل  -14ادغام لوله نوری و
تهویه طبیعی

 -2-9توسعه مواد با بازتاب باالتر
در حال حاضر تولیدکنندههای لولههای نوری توانستهاند تا
 %99.7از بازتاب نور برای روشنایی محل موردنظر استفاده
کنند .مواد با بازتاب بسیار زیاد شامل :آلومینیوم آنودایز شده 1و
غشای پالستیکی پوششی 2میباشد (شائو 3و همکاران.)1997 ،

 -3-9استفاده از لوله نوری در شب
برای روشنایی در شبها ،لولهها میتوانند از صفحههای
خورشیدی 4داخلی استفاده کنند تا به اتاقها نور بدهند .همچنین
برای روزهای ابری که نور خورشید کافی نیست و برای شبها
با کمک سلولهای خورشیدی نوری را که به شکل انرژی
الکتریکی ذخیره کرده توسط  LEDمتصل به صفحه
خورشیدی اتاق را روشن میکند (شکل .)15

شکل  -15استفاده از صفحههای خورشیدی درون لوله
نوری برای ذخیره انرژی

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک

 -4-9تنظیم نور در لوله های نوری

شکل  -16دیمر در لوله نوری

توسط دیمر 5که در لوله نوری قرار میدهند میتوان نور
ورودی به اتاق را تنظیم کرد (شکل .)16

 -5-9اضافهشدن کیت نور به لوله نوری
کیت چراغ را میتوان در لوله نوری با سیمکشی برق
بهصورت تک المپ و دو المپ نصب کرد .کیت نور میتواند
المپهای استاندارد( CFL ،فلورسنت جمعوجور) یا  LEDرا
در خود جای دهد (شکل .)17

شکل  -17لوله نوری به همراه کیت نور

 -10روشنایی خروجی لولههای نوری در مقایسه با المپها
باتوجهبه جدول  2مشاهده میکنیم که نور وارد شده از لولههای نوری کامالً میتواند جایگزین المپها شود و در روز میتوان
از انرژی رایگان خورشید استفاده کرد.
جدول  -2مقایسه روشنایی خروجی لولههای نوری با روشنایی مصنوعی المپها

قطر لوله ()mm

روشنایی خروجی ()lumen

مقایسه با روشنایی مصنوعی المپها

530

20500-13500

معادل با  2المپ فلورسنت T8

350

9100-6000

معادل با یک المپ فلورسنت T8

250

4600-3000

معادل با  3المپ کممصرف  18وات

 -11نمونههای اجرا شده لولههای نوری در خارج از ایران
در شکل  18نمونههای اجرا شده لوله نوری در مکان مختلف مانند آشپزخانه ،راهرو ،سرویس بهداشتی ،فروشگاه لباس و اتاق
نشاندادهشده است:

Anodized aluminum
Coated plastic film
Shao
Solar panels
Dimmer

1
2
3
4
5
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از جمله مهمترین کاربردهای استفاده از تکنولوژی لولههای
نوری خورشیدی در ورزشگاه دانشگاه علم و تکنولوژی پکن است
که  148لوله نوری خورشیدی با قطر  530میلیمتر به شکل tube
 solarدر استادیوم نصب شدهاند .البته این بزرگترین استادیوم
ورزشی دنیا است که از لولههای نوری خورشیدی برای روشنایی آن
استفاده شده است .بهوسیله کلکتورهای خارجی که بر روی سقف
نصب شده است روشنایی روز از طریق یک سیستم پیشرفته
لولههای نوری خورشیدی به درون استادیوم هدایت میشود و
بهوسیله دیفیوزرها به طور یکنواخت و مؤثری در استادیوم پراکنده
میشود (شکل .)19

شکل  -18نمونههای اجرای لوله نوری

 -12مقایسه لولههای نوری با پنجرههای
سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک

نورگیر سقفی
در شکل  20جوانب مثبت و منفی لولههای نوری و پنجرههای
سقفی نورگیر بیان شده است و با هم مقایسه شدهاند.

 -13فواید و نقاط قوت لولههای نوری
لولههای نوری بر روان انسان ،محیطزیست و  ...دارای تأثیر
مثبت هستند .در ادامه مواردی از نقاط قوت و فواید لولههای نوری
را اشاره شده است:
 .1بهبود اثرات روانی به دلیل تابش آفتاب و نور به محل
سکونت و کار
 .2کاهش انتشار گازهای آالینده مورداستفاده در نیروگاهها:
میتوان گفت با بهکارگیری سیستم روشنایی طبیعی میتوان
ساالنه از انتشار بیش از  21الی  51هزار تن گاز گلخانهای
در جو جلوگیری کرد.
 .3قابلیت نصب سریع و سازگار با هر نوع سطح
 .4کاهش مصرف برق به دلیل تابش آفتاب به داخل محل
موردنظر
 .5تابش آفتاب و نور خورشید به واحدهای شمالی ساختمان
 .6عدم انتقال گرما ،سروصدا و اشعه ماورا بنفش
 .7دردسترسبودن و قیمت پایین مخصوص ًا در مصارف خانگی
 .8قابلیت ادغام نور طبیعی و مصنوعی در یک لوله نوری
 .9جلوگیری از رنگپریدگی مبلمان در مقایسه با پنجرههای
نورگیر
 .10تأثیر مثبت بر ترشح هورمون مالتونین و تنظیم ریتم
شبانهروز یا سیکل خواب و بیداری
 .11عدم وجود خطرات برقگرفتگی و اتصاالت الکتریکی
(قاسمی و صامت)1393 ،

شکل  -19اجرای لوله نوری در ورزشگاه دانشگاه علم
و تکنولوژی پکن

شکل  -20مقایسه لولههای نوری با پنجرههای
نورگیر سقفی
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 -14نقاط ضعف و مشکالت لولههای نوری
لولههای نوری علیرغم فواید و نقاط قوتی که گفته شد دارای نقاط ضعف و مشکالتی نیز است .یکی از رایجترین اشکاالت
لوله نور این است که نوری که توسط آن تأمین میشود بهاندازه کافی نیست که بتواند نور مصنوعی را کامالً جایگزین کند .دلیل
اصلی آن کارایی لوله نوری است که به دلیل بازتابهای متعدد نور هنگام انتقال کمتر است .ازاینرو ،یک طراحی موردنیاز است که
بتواند بازتابش نور را در هنگام انتقال کاهش دهد.
جمعشدن گردوخاک بزرگترین مشکل استفاده از لولههای نوری خورشیدی است ،بهویژه در مناطقی که طوفان شن و
گردوخاک زیاد است .الزم است که تأثیر جمعشدن گردوخاک بر روی کارایی لولههای نوری خورشیدی اندازهگیری شود و
جمعکننده نور بایستی در بازههای زمانی معین و به منظم تمیز شوند تا گردوخاک برطرف شود .ایجاد شبنم در سطح داخلی
جمعکنندههای نور دیگر مشکل بزرگ استفاده از لولههای نوری خورشیدی است .بههرحال ایجاد شبنم ،موقتاً در لحظات صبح و
شب زمانی که تأثیر جزئی دارد ظاهر میشود (اسحاقی و ابراهیمینژاد.)1390 ،

 -15نتیجه گیری

منابع
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

اسحاقی ،سمیرا و ابراهیمینژاد ،سمیه« ،)1390( ،بررسی فنی کااربرد لولاههای ناوری خورشایدی Solar Light Pipes

جهت کاهش مصرف برق» ،همایش ملی اصالح الگوی تولید و مصرف ،کرمان
اسماعیلی ،محمدمهدی و مصطفوی ،علیرضا« ،)1398( ،تحلیال تجربای ،اقتصاادی و زیساتمحیطی روشهاای روشانایی
طبیعی به ساختمانهای آموزشی و دانشگاهی بهوسیلة بسط نمونههای موفق اجرا شده در ایران و جهان» ،دوماین هماایش
بینالمللی دانشگاه سبز ،اصفهان
اشکبوس اصفهانی ،جواد و شجاعیان ،شاهرخ« ،)1394( ،ساخت یک سیستم انتقال نور کاربردی باا هادف تاأمین روشانایی
یک اتاق با مصرف انرژی صفر» ،فصلنامه مهندسی مکانیک جامدات ،دوره  ،9شماره  ،1صص 153-165
بالدر ،زهرا ،رضازاده ،میالد ،رئیسی ،زهرا و حریری ،محمدتقی« ،)1393( ،روشهای انتقال نور خورشید در فضاای مرکازی
ساختمانهای بلند» ،اولین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی انرژی خورشیدی ،تهران
توکلی ،حمیدرضا« ،)1394( ،لوله خورشیدی انتقالدهنده نور طبیعی با سیستم ردیاب مکانیکی» ،دومین کنفرانس بینالمللای
پژوهش در علوم و تکنولوژی ،استانبول
شیروی ،ابراهیم ،صادقی ،هومن ،صیاد زاده ،محمد اسماعیل و صادقی ،اکبر« ،)1395( ،ارزیابی و بهرهگیری از نور خورشید با
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چکـیده
مرکز پژوهش و هم اندیشی معماران یک مرکز ارائه و برخوردی افکار و آرایی نو و یکی از نیازهای اصلی در کشور
مخصوصا شهرهای بزرگ می باشد ،زمینهگرایی در این مراکز باعث میشد تا اندیشه ها ،دیدگاه ها و اشکال بافت و زمینه
در طراحی کالبدی محیط در نظر گرفته شده و بنایی که ساخته می شود نباید تافتهای جدا از این ویژگیها باشد ،اصلی
ترین سوال پیش روی مقاله آن است که شاخصای زمینه گرایی تا چه میزان بر روی مراکز پژوهشی و هماندیشی
تاثیرگذار است؟ روش این مقاله به صورت تحلیلی و استدالل مورد استفاده قرار گرفته است .در این مقاله سعی شده با
توجه به اهمیت ارزش در شکل گیری تمدنها ،به نقش معماری زمینه گرا در اثر خلق شده به عنوان یکی از مهمترین
شاخص ها پرداخته شود و درنهایت رسیدن به راهکارهایی و طراحی در تناسب با زمینه گرایی ارائه گردد.

واژگـان کلـیدی :مرکز پژوهش ،هم اندیشی معماران ،همایش ،زمینه گرایی

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوزستان.
Tayebehghasempour57@Yahoo.com

 -2دکترای معماری ،عضو هیات علمی ،مربی ،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوزستان.
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در دنیای امروز مراوده و محاوره از بنیادترین و بارزترین ویژگی های فرهنگی در دنیا مخصوصا در ایرانیان است که قدمت آن
به هزاران سال پیش بر می گردد.روحیه ارتباط و تاثیر و تاثر از فرهنگ های مختلف در طول تاریخ در ایران زمین تداوم داشته به
نحوی که حتی در سال های آغازین قرن بیست و یک نیز جهان شاهد بروز نظریه گفتگو تمدن ها در تقابل با نظریه برخورد تمدن
از سوی سیاستمداران بوده است( ،علیاری و همکاران ،1395 ،ص )2موضوع پژوهش یکی از موضوع های بنیادی بوده که به
عنوان یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور به شمار رفته و قدرت و استقالل هر کشور
بر پژوهش و تولید علم آن استوار است.بنابراین این نوع سطح فعالیت های پژوهشی یکی از شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت
محسوب می شود(.ترکمان و همکاران ،1397 ،ص )2از این رو معماری می تواند به عنوان یکی از شاخص های پژوهشی به شمار
آید و می توان آن را هنری دانست که همه انسان ها خواه ناخواه با آن در ارتباط هستند ،لذا اهمیت معماری از آنجایی که بر روح و
روان انسان ها تاثیر مستقیم دارد ،فوق العاده باال است( ،اژدم خیز و همکاران ،1397 ،ص )2زمینه گرایی خود از شاخص های
معماری محسوب شده که بر زمین مداری و پیوند محیط با فضا تاکید داردو با درک بستر خود شکل می گیرد در واقع پیامی را که
بستر معماری به او انتقال داده به عینیت رسانده و طراحی می کند.برای رسیدن به طراحی مطلوب در فضایی که دارای پیشینه
تاریخی است و بستری فرهنگی تاریخی و اجتماعی قرار گرفته است(.زارع و همکاران ،1396 ،ص )2در دنیای امروزه توجه بسیاری
از طراحان و پژوهشگران نسبت به این موضوع افزایش یافته و مورد پژوهش قرار می گیرد  ،زمینه گرایی مجموعه ای از موقعیت
ها یا واقعیت هایی است که شرایطی را در بر می گیرند که می توان به عوامل زمینه و محیط اشاره کرد که بر روی طراحی فرم
بنا تاثیرگذار است ،از سوی دیگر هر بنا تحت تاثیر عوامل محیطی ،اجتماعی و تاریخی قرار می گیردtabarsa et ( ،
 )al,2017,p356و دیدگاهی است که به ویژگی های خاص یک مکان و به کارگیری آنها در طراحی معاصر توجه دارد.هر بنایی
که ساخته می شود خود به عنوان بخشی از زمینه برای بنای بعد از خود زمینه سازی می کند.زمینه گرایی ،سازگاری با زمینه
کالبدی ،تاریخی و اجتماعی -فرهنگی است که بر طبق آن ایده ها و اشکال گذشته در شکل دادن به کالبد معماری معاصر حضور
دارند(.گلشن و همکاران ،1397 ،ص)36

 -1-1پرسشهای تحقیق
 -1تعریف زمینه گرایی چیست وتا چه میزان زمینه گرایی بر روی یک مرکز پژوهشی و هم اندیشی معماران تاثیر گذار است؟
 -2عوامل تاریخی ،کالبدی ،اجتماعی تا چه میزان بر روی این مرکز پژوهشی تاثیرگذار خواهد بود؟

 -2روش تحقیق
یکی از روش های شناخت مفاهیم معماری بررسی کالبد بناست که براساس الزمه های کاربردی و متغییرموضوع (کتابخانه و
پژوهش های ادبی) صورت می پذیرد و نیز استفاده از ساختار متعدد براساس رویکرد موضوع که همان مطالعه شفافیت و تداوم
معماری است ،در پژوهش حاضر اطالعات به صورت کتابخانه ای جهت شناخت کلید واژه های موضوع و آشنایی با نموته ها و در
حالت دوم به صورت میدانی و بررسی و انتخاب بستر طراحی مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر طرح پیشنهادی با توجه به
ویژگی ها و بررسی های انجام شده ارائه می گردد.

 -3پیشینه موضوع
پژوهش های پیشین در مورد این موضوع را می توان براساس خود موضوع به صورت زیر دسته بندی کرد:
اژدمخیز و همکاران()1397در تحقیقی با عنوان تاثیر معماری سنتی بر معماری ایرانی در فضای جمعی (با توجه به پایان نامه
تاالر هم اندیشی معماران با رویکرد زمینه گرایی در منطقه نیاوران تهران) ،مقاله به بررسی افزایش جمعیت شهرنشین در کشور و
گسترش مجتمع های انبوه مسکونی به عنوان جایگزین مسکن سازی سنتی در کالنشهرهای کشور پرداخته شده است ،فضاهای
جمعی نقش بسیار مهمی در جذب مردم و حضور آنها در شهرها دارند.این حضور فرصت تعامالت و واکنش های اجتماعی را فراهم
نموده و باعث بوجود آمدن حس تعلق به فضا گشته اند.معماری ایران که به صورتهای گوناگون در بناهای مختلف متجلی گشته
است ،جایگاه خاصی را دارا می باشد که در آن عقاید و رسوم و آیین ها در شرایط جغرافیایی و اقلیمی نموده بارزی دارند و حاصل
دسترنج هنرمندانی هستند که برای اعتالی این هنر با تکیه بر ایمان خویش از جان خود مایه گذاشته و در این راه از هیچ کوششی
دریغ نورزیده اند.تزیین و آرایش ساختمان که جزء الینفک معماری محسوب می شوند ،در آجرکاری ،کاشی کاری ،گچبری و آینه
کاری فضای معمری ایران را آکنده از زیبایی معنوی ساخته و این خود زیبایی ظاهری را نیز همراه دارد.این مقاله بر آن است تا
مهمترین عوامل تاثیر معماری سنتی بر معماری ایرانی در فضای جمعی را بررسی کند.
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محمدباقرپور و همکاران() 1396در تحقیقی با عنوان طراحی مرکز هم اندیشی معماری با رویکرد بازشناسی و بهره گیری از
الگوهای معماری ایرانی در شیراز ،این تحقیق به بررسی معماری ایرانی در اندیشه خاص و مقایسه آن با کشورهای دیگر جهان از
نظر ارزش و ویژگی های خاصی مانند طراحی مناسب ،محاسبات دقیق ،رعایت مسائل علمی و فنی در ساختمان پرداخته است.این
پژوهش کلیات تحقیق ،مطالعات نظری که شامل بررسی معماری ایران در ادوار تاریخی مختلف ،شناسایی و استخراج الگوها و
اصول کاربردی برای آفرینش جایگاهی برای تجلی معماری با هویت ایرانی ،بررسی نمونه های موردی ،ضوابط و استانداردها و
معرفی سایت و در نهایت روند طراحی است که به روش توصیفی و تحلیلی با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده که نتیجه
آن طراحی مرکز هم اندیشی معماری با رویکرد بازشناسی و بهره گیری از الگوهای معماری ایرانی در شیراز است.
اکبری و همکاران( )1396در تحقیقی با عنوان تبیین روش های طراحی زمینه گرایی و منطقه گرایی در معماری ایران نمونه
مطالعاتی اثرهایی شاخص با دوره های زمانی متفاوت از معماری شهر تهران ،در این پژوهش هدف این است که در قسمت نخست
به تعریف زمینه و همچنین روش های طراحی چون زمینه گرایی و منطقه گرایی که واکنشی مستقیم به بستر طراحی هستند
پرداخته شود و در قسمت دوم با انتخاب بناهای ارزشمند از دوره های زمانی متفاوت از شهر تهران ،سعی در شناسایی رویکرد
معماران در این دوران نسبت به زمینه و همچنین میزان تاثیر پذیری زمینه گذشته در این بناها را خواهیم داشت ،مبانی نظری این
پژوهش که شامل اطالعات مربوط به زمینه و رویکردهایی چون زمینه گرایی است از روش های کتابخانه ای برای جمع آوری
اطالعات استفاده شده است ،سپس با استفاده از روش تحلیلی و تطبیقی و از طریق حضور در فضا و تحقیقات میدانی و
عکسبرداری به تجزیه و تحلیل نمونه های موردی پرداخته می شود.نتایج این پژوهش نشان می دهد که روشهای طراحی زمینه
گرایی و منطقه گرایی متفاوت از یکدیگر عمل می کنند به این صورت که زمینه گرایی در مقیاس کوچکتر نسبت به سایت و
همسایگی های آن و منطقه گرایی در مقیاس بزرگتر و در حد ملی و منطق های عمل می کند.
زارع و همکاران()1395در تحقیقی با عنوان تاثیر رویکرد زمینه گرایی کالبدی بر طراحی معماری نمونه موردی طراحی مجتمع
اقامتی و گردشگری در روستای قطرم ،این مقاله به بررسی زمینه گرایی در معماری بر اندیشه ها ،دیدگاه ها و اشکال بافت و زمینه
در طراحی کالبدی محیط پرداخته است  ،معماری زمینه گرا موظف است ارزش های بستر و زمینه را دریابد و هر آنچه یافته را در
طراحی خود لحاظ گرداند  ،طراحی جدید بدون توجه به زمینه قبلی موجب اغتشاش ،از بین رفتن تعلق خاطر و هویت ناخوانایی و
ناهماهنگی در بستر طراحی می شودتالش این مقاله بر بیان هر چه ملموس تر تاثیر معماری زمینه گرا بر بافت های بکر و در
نهایت رسیدن به راهکارهایی جهت طراحی در تناسب هر چچه بیشتر با بافت است.در این پژوهش سعی شده است با توجه به
اهمیت ارزش های سایت و زمین به عنوان بستر شکل گیری تمدن ها به نقش معماری زمینه گرا در اثر خلق شده به به عنوان
یکی از مهم ترین شاخص ها پرداخته شود.
نوآکلو )2018(1در تحقیقی با عنوان گفتمان معماران و طراحان درباره زمینه گرایی:مطالعه موردی هتل های فرانسه و پارادایم
آفریقا ،در این مقاله با موضوع ارتباط با جنبش مدرن در معماری و زمینه گرایی در طراحی معماری مورد بحث قرار گرفته است،
در این تحقیق بیان شده که در معماری مدرن و ساختمان های مدرن از بحث زمینه گرایی غافل بوده و بحث فناوری بیشتر از
مباحث اجتماعی ،فیزیکی و فرهنگی توجه شده است این موضوع در نمونه های موردی در هتل های فرانسه و نیجریه در آفریقا
مورد بررسی قرار گرفته و عوامل تشکیل دهنده آنها در طراحی مورد بررسی واقع گشته است.
دوهان 2و همکاران()2018در تحقیقی با عنوان مفهوم زمینه ،در این مقاله با هدف روشن ساختن مفهوم زمینه از نظر موقعیت
های مکانی ،اجتماعی  ،جغرافیایی و فعالیت ها ،دوره های تاریخی و ارتباط بین افراد مورد بررسی واقع گشته و میزان درک هر
یک از آنها را مورد تجزیه تحلیل قرار داده شده است و هر یک از این عوامل در طراحی و میزان انتقال دانش و مهارت هر کدام از
این آیتم ها در طراحی و میزان سودمندی آنها پرداخته شده است.

 -4مرکز پژوهش
تحقیقات و پژوهش جوهره رشد اقتصادی و علمی تلقی می گردد بنابراین درک و پرورش آن از دانش ایجاد شده و منابع مورد
نیاز در پژوهش به شمار می رود )ftanco et al,2019,p2(.مرکز پژوهش مکانی است که به صورت اختصاص به امر تحقیق و
پژوهش می پردازد.مرکز تحقیقاتی یا مرکز پژوهشی سازمانی دولتی یا غیر دولتی است که در زمینه ویژه ای کار پژوهشی انجام می
دهند و این مراکز شامل انواع پژوهش های بنیادی و پژوهش های کاربردی می باشند( .ترکمان و همکاران ،1397 ،ص)6مراکز
پژوهشی منابع اطالعات جامع محسوب شده و از آنها انتظار می رود که طیف وسیعی از فعالیت های پژوهشی را در قالب تولید
دانش در سطوح بنیادی ،توسعه های و کاربردی ،پروژه های پژوهشی ،ترجمه وتالیف کتب ومقاالت ،تنظیم گزارش های پژوهشی،
برگزاری کنفرانس ،سمینار به انجام رساند( .پندار و همکاران ،1391 ،ص)104
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 -5مراکز همایش و گفتگو
گفتمان معماری دارای پتانسیل هایی است که معمار بتواند با پارادایمهای نوظهور در فلسفه ،فناوری ،علوم انسانی و علوم
اجتماعی درگیر شود تا بتواند در مورد ویژگهای متنوع آن تامل کند()dagliogu,2015,p267مراکز همایش ،ساختمان های
بزرگ و مجهزی هستند که جهت برگزاری کنفرانس ها و همایش ها طراحی شده اند این ساختمان ها شامل سالن های کنفرانس
و سالن های اصلی بزرگ جهت برگزاری مراسم رسمی یک همایش می باشند.معموال یک سالن اصلی که بزرگ ترین سالن در
مرکز همایش ها است به محل برگزاری مراسم و اختتامیه اختصاص می یابد( .اصغری و همکاران ،1396 ،ص)5

 -6نقش معماران در هزاره سوم
معماری در هزاره سوم مبدل به حرفه و رشته ای جامع شده که نه تنها کلیت شهر و فضاهای شهری بلکه جزئیات طراحی در
مقیاس های م ختلف فضایی را بایستی مد نظر قرار دهد.این بدین مفهوم نیست که معماری طراحی شهری شده است بلکه بدین
معنی است که معماری توجهات عمیقی به مسائل و مولفه های شهری کرده و به نوعی مولد و شکل دهنده به شهر و فضاهای
شهری است.این نقش که در گذشته نیز بر دوش معماران بوده است هم اکنون در قالبی گروهی و به شکل تعاملی میان معماران،
برنامه ریزان ،طراحان شهری و معماران منظر علمی می شود(.رازقی اصل ،1392 ،ص)5

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک

 -7زمینه
در یک قرن گذشته متفکران بر اهیمت زمینه در طراحی تاکید داشته بنابراین ادها کردند که زمینه پیش زمینه فضایی و زمانی
و موقعیتی است)dohan et al,2018,p2(.زمینه (کانتکست)درلغت اشاره به ارتباط میان کلمات و انسجام میان آن ها
دارد.بنابراین کانتکست در اصل به هم تافتن و مرتبط ساختن کلمات و جمالت به منظور ساختن یک سخن یا گفته است.از این رو
کانتکست مشاور به ارتباط و هم نشینی میان اجزاست.مراد از زمینه همان متن بستر و محیطی است که معماری در آن خلق می
شود و محتوا و شکل را در بر می گیرد(.ایمانی ،1394 ،ص )31درک زمینه یک ویژگی ذاتی از روش معماری است هر چند که به
سختی تبدیل به مرکز نظریه و گفتمان معماری تبدیل می شود)dagliogu,2015,p267(.موضوع زمینه در سه عنوان مورد بحث
قرار می گیرد:
3
 -1زمینه فرعی  :به ویژه تصاویر و مناظر شهری و غیر شهری در رابطه با محل و محیط اطراف ساختمان
 -2زمینه بصری و احساسی :4بررسی ،به ویژه در مفاهیمی از همفکری و همدلی
 -3زمینه انسانی :5سنت های فرهنگی از قبیل سواالت درباره تزئینات و دکوراسیون(اکبری و همکاران ،1396 ،ص)328

 -8کلیت و زمینه گرایی
اصطالح زمینه گرایی نخستین بار توسط استوارت کوهن ،6استیون هارت 7در یک رساله منتشر نشده با عنوان «لوکوربوزیه
معمار شهرساز»به کار برده شد و این بحث از اواخر دهه  1950شروع شده و در سال های  1955توسط کالین 8رو و باب اسالنزکی
 9با ارائه مقاله شفافیت عرضی و واقعی ادامه داده شد.هر چند رویکرد زمینه گرایی به عنوان یکی از دیدگاه های رایج شهرسازی در
سال های  1950در واکنش به دوران تجدد و بریدن از سنت ها و بی توجهی به ویژگی محلی و بومی طرح شد(.بنی هاشمی و
همکاران ،1397 ،ص)82زمینه گرایی یکی از دیدگاه ها در شهرسازی و معماری است که به زمینه به عنوان رویداد تکاملی می
نگرد ،زمینه گرایی ابتدا صرفا ابعاد کالبدی را در نظر داشت اما در سیر تکاملی خود زمینه انسان گرایانه را نیز در بر گرفت و حوزه
مطالعات خود را به وجوه فرهنگی گسترش داد.زمینه گرایان معتقدند نگرش به ساختار ذهنی و عینی در فضاهای شهری و معماری
به مثابه رویدادی تکاملی در ابعاد کالبدی تاریخی و اجتماعی فرهنگی عامل انسجام دهنده در شهر و فضاهای معماری قلمداد می
شود(.نقی لو و همکاران ،1395 ،ص )7زمینه گرایی یکی از دیدگاه های رایج در معماری-زمینه را به مثابه رویدادی تاریخی می
پندارد که عناصر شهر در درون آن ،شناخته ،پرداخته و ساخته می شوند ،معماری زمینه گرا باید قادر باشد ویژگی های یک مکان را
دریابد و آن را بخشی از فرآیند طراحی خود قرار دهد( ،قدوسی فر و همکاران ،1396 ،ص)4در یک تعریف می توان گفت مجموعه
ای است منسجم از اجزایی که در تاثیر متقابل با هم در کنش با هم تشکیل شده است ،به گونه ای که اجزاء در جریانی درگیر با
مجموعه انسجام یافته ،ادراک می شوند ،یک کل چیزی متفاوت  ،یا بیش از جمع جبری اجزای آن است نمی توان از به هم
پیوستن اجزاء منفرد ساخت ،که هیچگاه یک کار هنری توسط ذهنی که قادر نیست ساختار یکپارچه یک کل را تجسم کند ،نه
ساخته شده و نه درک شده است(.احمدی و همکاران ،1396 ،ص )285زمینه گرایی صرفا توصیفی است بنابراین زمینه گرایی
توصیفی نسبت به زمینه گرایی توصیفی و کاربردی از اهمیت زیادی برخوردار است)hayes et al 2019,p4(.

50

نمودار  -1سلسله مراتب مقیاس زمینه گرایی منبع :نگارنده

 -9تاریخچه زمینه گرایی

 -10اشکال مختلف زمینه گرایی
اشکال مختلف زمینه گرایی سعی دارد وجوه شکل دهنده مکان را در گذر زمان از گذشته تا به حال به لحاظ ابعاد کالبدی،
تاریخی ،فرهنگی-اجتماعی ،معناشناسی ،زبان شناسی و پدیدار شناسی تحت عنوان مجموعه ای جامع شامل عوامل و اشکال زمینه
گرایی سازماندهی نشان داده و زمینه گرایی نگرشی را مطرح می کند(زارع و همکاران ،1395 ،ص )7که در آن توجه به عوامل
ذکر شده جزیی از مسائل طراحی در معماری می باشد ،اشکال مختلف زمینه گرایی از نظر صاحب نظران در جدول زیر دسته بندی
شده اند( :شهسواری و همکاران ،1396 ،ص)6
اشکال مختلف زمینه گرایی

جدول  -1اشکال مختلف زمینه گرایی
نظریات
زمینه را در چهار بعد زیر تشریح می نماید:

اشکال مختلف زمینه گرایی

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک

توجه به زمینه در معماری در دوران پست مدرن شکل گرفت .معماران آن دوران که ساختمان های سبک مدرن را دیده بودن
به انتقاد از این سبک پرداختند و در صدد رفع کاستی های موجود در این سبک برآمدند .به گفته ی رابرت استرن  ،معمار و
نویسنده ،پست مدرنیست ها در زمینه های اصولی مشترک دارند:
 -1زمینه گرایی :امکان توسعه ی یک ساختمان در آینده و تمایل به ایجاد ارتباط میان ساختمان و محیط پیرامون.
 -2اشارت و کنایه ،اشاره به تاریخ معماری به گونه ای که از حد انتخاب گذشته و به مقوله ای می رسد که گفته می
شود (ارتباط ،فرم ،شکل و مفاهیمی است که در طی زمان یک شکل به خود گرفته است).
 -3گرایش به آرایه ها :لذتی ساده از آرایه بندی بنا( .برولین 1386 ,ص)15 .
از نظر پست مدرن ها شرایط زیر فرم ساختمان را تعیین می کنند:
 -1خصوصیات فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی و اقتصادی افراد که از ساختمان استفاده می کنند.
 -2خصوصیات شهری ،خیابان ،میدان ،کوچه ،مغازه.
 -3شرایط اقلیمی ،رطوبت ،سرما ،گرما ،جنگل ،صحرا.
 -4نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمان ،نیازهای آنها ،پیش زمینههای ذهنی( .برولین 1386 ,ص)15 .

زمینه تاریخی :تنوع ،نوآوری و تغییر بدون آسیبرسانی به همگنی بصری
زمینه اجتماعی–فرهنگی :فرهنگ ،مجموعه قواعدی را میآفریند که شکل ساخته شده
بازتابی از آن است
زمینه کالبدی :حفظ تداوم بصری در واحد های همسایگی
زمینه اقلیمی :تطابق با اقلیم

در کل می توان زمینه را به سه تقسیم کرد:

 -1زمینه کالبدی ،که به شکل کل از قبل می گویند
 -2زمینه ی تاریخی ،به میزان و نظم و رابطه ی اجزای شهر در طول زمان می گویند
 -3زمینه اجتماعی-فرهنگی به معانی ،ارزش ها و اهداف مشترک گفته می شود
زمینه تاریخی :زمینه به عنوان نوعی از تاریخ و همچنین عاملی پویا و متغییر و سیال است.
زمینه اجتماعی-فرهنگی :اساس نظریه مکان ،درک خصوصیات انسانی و فرهنگی فضای کالبدی است.
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 -9زمینه گرایی کالبدی
یک اثر معماری در رابطه با نظام بزرگ شهری و در سلسله مراتبی از مجموعه ها قرار می گیرند و زمینه گرایی کالبدی اجزای
شکل شهر را به تنهایی مورد ارزیابی و مطالعه قرار نمی دهد ،بلکه در زمینه ی وسیع تر محیط مصنوع قرار می گیرند.بنابراین
زمینه گرایی پیوند میان معماری و شهرسازی است که در زمینه معین صورت می پزیرد(.زارع و همکاران ، ،ص)7زمینه کالبدی
عناصری چون فرم و شکل ،مقیاس ،تناسبات ،جزئیات مصالح ،بافت ،رنگ ها ،هندسه ،دسترسی ها ،جهت گیری ،چشم اندازها و
پرسپکتیو ،توپوگرافی محل ،وضعیت پوشش گیاهی ،بافت شهری شامل میزان تراکم بناها ،خیابان ها و پیاده روها و نسبت آن ها با
یکدیگر ،ترکیب احجام و فرم ها در کنار یکدیگر ،سازماندهی فضاها ،همجواری بناها با یکدیگر ،پیوند بناهای قدیمی و جدید ،خط
آسمان ،خط زمین و نوع اتصال به زمین و بسیاری از این مسائل را در بر میگیرد(.ایمانی ،1394 ،ص)32

 -10زمینه تاریخی

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک

تاریخ گرایان بر این عقیده اند که گذشته برای شهرسازی و معماری کنونی درس هایی عینی دارد.اگر جامعه ای خود را از
گذشته جدا کند تالش انسان گذشته را بیهوده انگاشته است ،انسان در یک کلمه طبیعتی ندارد ،آنچه دارد تاریخ است و تنها فرق
میان تاریخ انسان و تاریخ طبیعی آن است که تاریخ انسان هرگز نمی تواند از ابتدا آغاز شود( ،ایمانی ،134 ،ص )32در حقیقیت
عنصر اصلی نظریه را معماری تشکیل می دهد که در طول زمان ماندگارند و به عنوان بخشی از خاطره جمعی در شهر را می
سازد.شهروندان به طور پیوسته دارای خاطره جمعی هستند و به طور ناپیوسته آن را تغییر می دهند(.هاشم پور و همکاران،1397 ،
)111

 -11زمینه گرایی اقلیمی
حفظ منابع خدادادی و احترام به آنها ،تنظیم شرایط محیطی با استفاده از انرژی های طبیعی و مصرف حداقل انرژی فسیلی و
هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی به یکی از الگوهای پایدار در معماری و گامی در رسیدن به معماری پایدار و در نهایت توسعه
پایدار می باشد .توجه به اقلیم زمینه و فاکتورهای اقلیمی که در آن معماری می کنیم می تواند راهی به سوی معماری پایدار باشد .
دقت به این مهم راه را برای استفاده از نیروهای طبیعی نظیر خورشید ،باد ،آب و ...باز می کند و استفاده از منابع فسیلی را به حداقل
می رساند .درگذشته عناصر تاسیساتی نظیر بادگیرها ،آسیاب بادها ،آسیاب ،شوادونها ،کاله فرنگی ،گودال باغچه ها ،سرداب و ...به
مدد شناخت اقلیمی زمینه معماری و ظرفیت های زیست محیطی پدید آمده اند .لذا توجه به فاکتورهای اقلیمی منطقه نظیر
خصوصیات اقلیمی هر زمینه ،باد ،باران ،تغییرات دمای هوا در شب و روز ،جریان هوا ،وضعیت آسمان ،تابش آفتاب و ...امری
ضروری است( .برولین 1386 ,ص)13 .

 -12زمینه گرایی اجتماعی-فرهنگی
زمینه گرایی یکی از رویکردهای معماری و فرهنگی است به ویژه هدف معماری مدرن که تعامل آنها با فرهنگ و زمینه
فرهنگی منطقه و اقلیم منطقه می باشد )tabarsa et al,2017,p356(.زمینه گرایان اجتماعی-فرهنگی معتقدند که فرهنگ
مجموعه قواعدی را می آفریند که شکل ساخته شده ،بازتابی از آن است.در این رویکرد آنچه با زمینه موجود ناهماهنگ و
نامتجاتس است.قابل پذیرش نیست ،مردم به کمک فرهنگ یعنی مجموع ارزش ها ،باورها ،جهان بینی و نظام های نمادی
مشترک به محیط خود معنی می دهند و فضای خالی را به مکان تبدیل می کنند ،زمینه اجتماعی-فرهنگی به معانی ،ارزش ها و
اهداف مشترک گفته می شود(.هاشم پور ،1397 ،ص)111

 -13زمینه گرایی در معماری
زمینه گرایی دیدگاهی کلی نگر است که در شهرسازی تعریف می شود اما کامالبا معماری ارتباط مستقیم پیدا می کند ،چرا که
معماری در بستر شهر ایجاد می شود پس در زمینه گرایی شهر به عنوان زمینه و بافت برای معماری اهمیت می یابدوابعاد این
اهمیت کالبدی ،تاریخی و اجتماعی-فرهنگی می باشد(.رادفر و همکاران ،1395 ،ص )2طرح معماری در هر دوره ی تاریخی و در
هر نقطه جغرافیایی که ساخته شود ،بیانگر وجوه مختلفی از زندگی انسان های آن دوره و کاربران آن می باشد ،به تعریف سوزان
لنگر معماری یعنی عاملی که سیمای تمام محیط زندگی آدمیان را قابل رویت و آشکار گرداند(.زارع و همکاران،1396 ،
ص)2معماری زمینه گرا عبارت است از مواد ،سایت و ویژگی های فرهنگی  ،محیط های اجتماعی-سایت ،اقتصادی و فرهنگی ،
سایت فیزیکی باشد محیطی که ساختمان در آن قرار می گیرد توسط شرایط فیزیکی  ،سایت و نما و توپوگرافی زمین مورد ارزیابی
قرار واقع گشته و هر نوع آنها مصالح مختلفی با توجه به این ویژگی های ذکر شده مورد استفاده قرار می گیرد.
()nwakalo,2018,p5
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فضا در مفهوم مادی خود به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی کند ولی به محض آن که یک گروه انسانی فعالیتی را
در مکانی آغاز کند معنای نمادین فضا پدیدار می شود ،از این رو پس فضا بستری برای وقوع رفتارهای انسانی می باشد.فضاهای
پژوهشی و اصول کلی طراحی این مراکز با توجه به عملکردهای گوناگون آنها متفاوت بوده و سیستم غالب طراحی این مراکز
عملکرد خاص هر مرکز می باشد.مرکز پژوهش های توسعه ای محور ،غالب فضاهای آنها را دفاتر ،کالس ها ،اتاق های گفتمان و
سالن های کنفرانس تشکیل می دهد و هر یک از این فضاها و پژوهشکده ها با توجه به ویژگی های طراحی آنها مختلف می
باشد و می توان عوامل مختلف مانند زمینه گرایی در معماری این مراکز و فضاهای آنها در نظر گرفت ،معماری زمینه گرا بر زمین
مداری و پیوند محیط با فضا تاکید دارد و با درک پیام بستر خود شکل می گیرد و در واقع پیامی را به عینیت می رساند که بستر
معماری به او داده است در نتیجه ساختمان جزئی کوچک از طبیعت پیرامون خواهد بود ،در این نوع معماری هر بنایی براساس
زمینه فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی و کالبدی  ،اقلیمی و شرایط خاص آن محل و ساختمان ،طراحی و اجرا می شود و ساختمان عضو
همخوان با محیط شناسی و عنصری هماهنگ در بستر خود و در نهایت در بستر محیط زیست خواهد بود.با نگاه به مطالب عنوان
شده این مرکز در راستای پژوهش ،حل مسائل علمی ،جمع آوری و پرورش ایده ها فعالیت دارد و در راستای دستیابی به نتایج کار
آمد سعی دارد تا در این مسیر از هم اندیشی و هم فکری پژوهشگران و صاحب نظران بهره مند گردد ،از دیگر سو این روش می
تواند به تعلیم و پرورش پژوهشگران نوپا یاری رساند و درصد خطا را در این مسیر کاهش دهد.در نتیجه وظیفه ما به عنوان طراح
این مجموعه تالش برای طراحی مناسب در جهت جذب عالقه مندان و توجه به زمینه گرایی و گسترش پژوهش و ایجاد مجموع
های پاسخگو به نیازهای پژوهشگران در تمام جوانب آموزشی-پژوهش با توجه به مسائل هم اندیشی و زمینه گرایی در جهت نیل
به موفقیت است.
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بررسی اثرگذاری معماری داخلی مراکز خرید بر ارتقای حس تعلق
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چکـیده
معماران ،طراحان و حتی صاحبان مراکز خرید این نکته را دریافتهاند که طراحی داخلی و نمود ظاهری فضای این مراکز از
عوامل مهم در جذب مشتریان است .مشخص نمودن ،بررسی ،توجه و بهکارگیری مناسب و صحیح این عوامل باعث
افزایش تعداد مشتریان و تعداد دفعات بازدید از مرکز خرید و در واقع افزایش حس تعلق به فضا خواهد شد که این مسئله
افزایش سودآوری اقتصادی و نهایتاً موفقیت طرح معماری را در بر دارد .در این پژوهش هدف شناسایی این عوامل و
چگونگی اثرگذاریشان در ایجاد حس رضایت و تعلقخاطر در استفادهکنندگان فضا است .روش این تحقیق ،روش
پیمایشی است که از طریق پاسخگویی بازدیدکنندگان نمونهی موردی ،که مرکز خرید نجم شهر رشت است به پرسشنامه
دریافتیم که استفادهکنندگان به مؤلفههایی مانند نور و روشنایی ،رنگ ،مبلمان و چیدمان فضایی اشارهکردهاند .این عوامل
از نظر آنان بسیار چشمگیر ،مهم و ملموس میباشند .بنابراین در این پژوهش تالش شد تا جنبههای گوناگون فاکتورهای
ذکر شده توسط استفادهکنندگان فضا را بررسی کرده و چگونگی اثرگذاریشان را بر حضور طوالنیتر و پدید آمدن
احساس تعلق را تحلیل نماییم .مقولهی تزیینات ظاهری ،چیدمان فضایی ،مبلمان ،رنگ و محل تجمع بیشتر ردهی سنی
جوان و خردسال را تحت تأثیر قرار میدهد و این در حالی است که بزرگساالن اغلب مواردی از قبیل محل نشستن و
استراحت و همچنین عوامل مرتبط با حملونقل و دسترسی غرفهها و مغازهها را مد نظر قرار میدهند .این پژوهش تأکید
میکند که معماری داخلی مراکز خرید تأثیر بسیاری در ارتقای حس تعلق و تمایل بیشتر مشتریان به سپری کردن زمان
بیشتر در این مراکز را دارد .بهکارگیری صحیح فاکتورهای ایجادکنندهی حس تعلق عامل رضایت و به وجود آمدن
احساس تعلق در افراد میشود.

واژگـان کلـیدی :معماری داخلی ،مرکز خرید ،حس تعلق ،رشت
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با توجه به افزایش جمعیت شهرها و تعداد مراکز خرید طی سالهای اخیر ،بررسی تأثیر معماری داخلی بر ارتقای حس تعلق و
افزایش دفعات بازدید بسیار حائز اهمیت میباشد .مراکز خرید برای بسیاری از مردم تبدیلشدهاند به فضاهای گردهمایی اجتماعی
که اوقات فراغت خود را آنجا میگذرانند .وجود فضای تفریح در این مراکز باعث افزایش زمان خرید میشود( .آکتاس)0200 ،
عموما کاربران ،مراکز خرید را برای دیدن محصوالت ارائه شده ی جدید و معتبر و خرید مایحتاج روزانه ی زندگی و همچنین
همان گونه که پیشتر ذکر شد گاها به عنوان مکانی برای سپری کردن اوقات فراغت خود در نظر میگیرند و روشن است که طراحی
داخلی سهم بسزایی در دل انگیز بودن ،قابل تحمل بودن و استفاده بهینه از زمان برای کاربران را دارد.
هدف اصلی این تحقیق مطالعه و شناخت عوامل اثرگذار در طراحی داخلی مراکز خرید از جمله نور و روشنایی ،رنگ و ترکیبات
آن ،تهویه مطبوع و همچنین چیدمان فضایی و نحوه ی این اثرگذاری بر استفادهکنندگان است.
تحقیقات نشان داده اند که اگر لذت و شعف ناشی از چیدمان و طراحی داخلی فضای یک فروشگاه افزایش یابد میزان لذت
بخشی فروشگاه و تاثیرات مثبت بر مشتری هم افزایش میابد و بازدید مجدد را در پی دارد (لوریرو و همکاران .)0208 ،این امر به
گونه ای ایجاد خاطره ی فردی یا جمعی خوشایند را برای استفاده کننده در پی دارد و مبنای ایجاد حس تعلق خواهد بود .یک
فضای خرید باید طوری طراحی شود که مادران بتوانند فرزندان شان را همراه خود آورده و یک روز را به خرید اختصاص دهند.
تنوع زیاد در خرید باعث ترغیب کودکان خواهد شد .بنابراین پذیرایی و سرگرمی بچه ها مهم ترین اصل است .وسایلی مثل تندیس
ها ،حوض و فواره و  ...بچه ها را برای مدت طوالنی سرگرم میکنند .اجرای کارهای تشویق کننده نیز میتواند موثر باشد .دلقک
شدن ،نمایش خنده آور و  ...در غیر این صورت محیط کسل کننده خواهد بود .در مراکز خرید بزرگتر میتوان از چرخ و فلک و قطار
هم استفاده کرد .گاهی هم نیاز است مادران بتوانند فرزندانشان را ساعت ها ترک کرده و احساس کنند آنها در سالمت و ایمنی بسر
میبرند.برای بزرگساالن هم گروه موسیقی و موسسه فرهنگی میتواند مفید باشد( .کومارسن ،اشیش)0805 ،
به طور کلی این پژوهش کوشش بر بررسی تاثیرات و حایز اهمیت بودن طراحی داخلی فضاهایی مانند مراکز خرید را دارد .و
با استفاده از مطالعات و مصاحبات انجام شده بر نمونهی موردی ،مؤلفههایی شناسایی شدند که بصورت مجزا مورد مطالعه ی دقیق
قرار گرفتند.
 -2پیشینه ی تحقیق

نتایج پژوهش موحدی با عنوان "بررسی نقش علم روانشناسی محیطی در ایجاد رغبت و اشتیاق در مراجعه کنندگان به مراکز
تجاری نمونه موردی :مرکز خرید الله پارک تبریز" نشان داد که در نظر گرفتن روانشناسی محیطی در طراحی داخلی مراکز خرید
نقش عمده ای دارد و به علت نوپایی و موضاعاتی قبیل مصالح لوکس نورپردازی و پارکینگ مناسب جذابیت الزم را در جذب
مشتری و خرسندی آنها دارد( .موحدی ،ناصر)0820 ،
خسروی_ بهرامی در پژوهشی تحت عنوان " بررسی تأثیر معماری داخلی مراکز خرید بر تمایل افراد به ماندن در فضا" به این
نتیجه رسیدند که عواملی که موجب ایجاد انگیزه درکاربران مراکز خرید میشود باید در روند طراحی لحاظ شود .طراحان و معماران
با در نظر گرفتن زیبایی بصری و ایجاد فضای روان برای حرکت بر تعداد مراجعه کنندگان بیافزایند( .خسروی و بهرامی)0820 ،
پژوهش "معماری مصرفی ،تحلیل معنا شناختی بر پدیده مصرف در مراکز بزرگ خرید شهری "که توسط عسگری،
نصیرسالمی ،سلطان زاده و هاشم نژاد انجام شد بیان شده است که مراکز خرید تنها عرصه هایی برای تبادالت اقتصادی نیستند و
عرصه ی تولیدات فرهنگی و تعامالت اجتماعی نیز به شمار میروند و فضاهایی اند برای ارتباط ،معناسازی و هویت بخشی.
(عسگری و همکاران)0820 ،
مریم مجیدی ،منصوری ،صابرنژاد و براتی در پژوهشی تحت عنوان "نقش رویکرد منظرین در ارتقای رضایتمندی شهری"
اشاره کرد که سه عامل اصلی دسترسی به خدمات ،امنیت اجتماعی و هویت مکانی را به عنوان مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر
رضایت مندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری شناسایی کرده اند( .مجیدی و همکاران)0820 ،
براساس یافته های بیکر و ویکفیلد در پژوهش "هیجان در مراکز خرید :عوامل تعیین کننده و اثرات آنان بر واکنش های افراد
حین خرید کردن" نتیجه گیری شده است که یک مرکز خرید به طور مثبتی اثر میگذارد هم بر احساسات استفادهکنندگان و
خریداران و هم بر میل و رغبت آنان به بیشتر ماندن در آن( .ویکفیلد و بیکر)0220 ،
یافته های کنگ و هیون در پژوهش" یک سرمایه گذاری بهتر در رستوران های لوکس :نشانه ها و سرنخ های محیطی یا غیر
زیست محیطی؟" نشان میدهد که چیدمان به طور غیر مستقیم از طریق تأثیر مثبت گذاشتن بر لذت بردن مشتریان از فضا بر
رفتار آنان هم اثر بگذارد( .هیون و کنگ )0200 ،و در پژوهش " درک بازدیدکنندگان از فاکتورهای مهم طراحی دهلیز در مراکز
خرید ".که توسط ویدودو و همکاران انجام شد نتیجه گرفته شد که مؤلفه های نورپردازی ،موسیقی ،تهویه مطبوع ،روشنایی،
شفافیت و خوانایی محیط ،رنگ و متریال و وجود دهلیز یا همان آتریوم میتواند در ایجاد حس مکان و تعلق خاطر مشتری اثر گذار
باشد( .ویدودو و همکاران)0202 ،

 -3سوال تحقیق
آیا معماری داخلی مراکز خرید بر افزایش احساس تعلق افراد به آن فضا اثر میگذارد؟

 -4ضرورت تحقیق
پژوهش حاضر تالش بر این امر دارد که فرضیه های طرح شده در بخش های پیش رو را آزموده و دستاورد خود را ارائه نماید.
اینکه چگونه معماری و طراحی داخلی یک فضای عمومی میتواند عامل رضایت و خوشنودی و آسایش استفاده کننده ی موقت را
فراهم بیاورد و وی را تبدیل به یک استفاده کننده ی دائمی نماید .با افزایش این احساس تعلق به مکان موفقیت اثر معماری به
وقوع میپیوندد و سرانجام فضای مورد نظر که در اینجا مرکز خرید میباشد بازدهی و سود اقتصادی مورد نظر را برای صاحبان
مجموعه فراهم می آورد.

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)62 :پاییز  ،0411جلد یک

پژوهش "نوجوانان و اولویت هایشان در مراکز خرید :یک رویکرد تجزیه تحلیلی مشترک برای درک تغییر نسلی به سمت
اقتصاد تجربه ای انجام شده توسط ویلهلم و ماتنر مؤلفههایی مانند مبلمان راحت ،ایجاد فضایی مانند کافه و فضای سبز و درختان
را در ایجاد احساس رضایت وتعلق خاطر نسبت به مرکز خرید موثر میشمارد .و همین طور برای رده های سنی نوجوان و توریست
ها مدرن بودن ،المان های خاص و جدید و متنوع جذاب خواهد بود( .ویلهلم و ماتنر )0225 ،همین طور عابدی و عباسی نیز در
تحقیق "بررسی مفهوم حس تعلق مکانی در خانه های ایرانی"مهم ترین شاخص ایجاد حس تعلق به یک خانه را از نظر
استفادهکنندگان عناصر کالبدی همچون شکل و اندازه عناصری مانند حیاط ،ایوان و سردر ،نورگیری و شکل پنجره ،چیدمان
فضایی و بافت و تزیینات است( .عابدی و عباسی)0820 ،
بقائی و صنیعی پور در پژوهش " تأثیر عناصر کالبد -فضایی(معماری) بر دلبستگی به مکان شهروندان در مجموعه بازار
تبریز" بیان میکند عوامل کالبدی همچون هندسه ،ریتم ،تقارن ،محور و عوامل فضایی نقش پر رنگی درایجاد وابستگی ایفا
میکنند .ویلیام و وسک در سال  0228نظریه دادند که احساس لذت و رضایت از مکان نقش تعیین کننده ای در دلبستگی به مکان
دارد .وبرخالف نظریه الو و آلتمن 0در سال  0220صرفا ریشه داشتن در یک مکان عامل دلبستگی و حس تعلق نمیباشد(.بقائی و
صنیعی پور)0825 ،
مؤلفه های نور و روشنایی ،مبلمان و چیدمان فضایی ،رنگ از نظر مشتریان مراکز خرید در به وجود آمدن یک تجربه ی خرید
موفق و رضایت بخش و نهایتا ایجاد حس مثبت و عالقه مندی افراد به فضا و نتیجتا به وجود آمدن حس تعلق خاطر به مجموعه و
بازگشت مجدد اثر دارد .در بیان جزئی تر با نگاهی به عوامل بازدارنده ی پدیدآمدن حس تعلق در بررسی نمونهی موردی میتوانیم
به عرض نامناسب راهرو ها ،کمبود محل های استراحت و عدم خوانایی و دسترسی دشوار به بخش های خدمات مشتری اشاره
کنیم.

 -5روش تحقیق
روش تحقیق به صورت پیمایشی_ مقطعی بوده است و یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و همین طور
طرح پرسشنامه ای با محوریت بررسی مؤلفههایی مانند نور و روشنایی ،چیدمان فضایی و مبلمان ،رنگ،متریال و کیفیت خدمات و
سپس پاسخگویی  02نفر از مشتریان مرکز خرید نجم که نمونهی مطالعاتی است ،بدست آمده است .پاسخ دهندگان  %02خانم
 %02آقایان و  %02کودکان بوده اند .با توجه به اطالعات بدست آمده از طریق پرسشنامه اثرگذاری مؤلفه های نور و روشنایی،
رنگ ،مبلمان و چیدمان فضایی را بر میزان رضایت افراد از مؤلفه های مورد پرسش و متعاقب آن حس تعلق آنان در مرکز خرید
نجم بررسی و تحلیل شده است.

 -6مراکز خرید
همان گونه که لینچ 6اظهار میکند پنج عنصر یک شهر را شکل میدهند .ناحیه ها ،لبه ها و مرزها ،مسیرها ،لندمارک ها و
نشانه ها و در آخر مراکز فعالیت یا گره ها که مراکز خرید جز این دسته اند(.لینچ )0222 ،بازارها در گذشته نوعی محدوده ی مکانی
داشته اند که امروزه به تمام نقاط شهر سرایت کرده اند اغلب در حومه ی شهرهای بزرگ در غالب مجتمع های تجاری_ تفریحی
بزرگ قرار دارند .تغییر موقعیت آیین قدم زنی یا پرسه زنی از خیابان ها به درون این ساختمان های عظیم ،محصول سرایت مراکز
خرید به گستره ی شهر است(.عسگری و همکاران )0820 ،گسترش و ایجاد مراکز خرید سرپوشیده در دهه  0252در ایاالت
متحده ی امریکا آغاز شده است( .ویدودو و همکاران)0202 ،
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واژه ی مال یا مرکز خرید در واقع فضای سرپوشیده ی بزرگی است که چندین برابر بزرگتر از مراکز خرید معمولی اند و میتواند
شامل رستوران ،سینما ،فضای ورزشی و خورده فروشی باشد .مراکز خرید صرفا مکان هایی برای عرضه ی کاال و خدمات نیستند
بلکه به عنوان مکان هایی برای افزایش مصرف سازماندهی شده اند( .تیموتی )0225 ،تعداد مراکز خرید برای فعالیت های
معامالتی و اوقات فراغت در حال افزایش است و تعداد آنها همراه با رشد اقتصادی افزایش میابد .بیرول 0225 0میگوید مراکز خرید
میتوانند به عنوان جایگزینی برای مرکز شهر عمل و خدمت کنند( .ویدودو .)0202 ،کشورهایی مانند امارات متحده ی عربی که به
عنوان پایتخت خرید خاورمیانه در نظر گرفته شده است .زیرا این شهر مرکزخریدهای هیجان انگیز و موضوعی زیادی را ارائه
میکند و به عنوان جاذبه ی توریستی حساب میشوند( .کوکایلی)0202 ،
یک محیط خرید میتواند "حس" برای بازدید کننده به وجود بیاورد .چون نقش مشروط مرکز خرید این است که مکانی در
ذهن بازدید کننده شناسایی کند و به فعالیت خرید کردن ارزش بخشد( .بکر)0202 ،

 -1-6طراحی داخلی مراکز خرید

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)62 :پاییز  ،0411جلد یک

طراحی داخلی مرکز خرید بسیار تعیین کننده و دشوار است که عوامل متعددی در آن دخیل هستند(.خاشعی. )0828 ،اجزای
داخلی محیط فروشگاه ها ممکن است عملکردی یا صرفا مربوط به زیبایی محیط باشند .چیدمان ،راحتی و پوشش از عوامل
عملکردی و معماری و رنگ مصالح ازعوامل زیبایی شناسانه هستند( .بکر و همکاران)0220 ،
عوامل متعددی در تحریک حس زیبایی شناسی مراجعان اثر گذارند از جمله رنگ_ نور و روشنایی_ موسیقی_ مبلمان و
چیدمان فضایی .طبق اظهارات کاتلر 0افراد میتوانند ببینند ،بشنوند و بو کنند و محیط پیرامون خود را احساس کنند( .کاتلر)0208 ،
بنابراین وی عوامل محیطی را اینگونه طبقه بندی کرد که جنبههای بصری مانند رنگ ،روشنایی و ...و جنبههای شنیداری مانند
گام ،موسیقی و ...و جنبههای بویایی مانند تهویه ،طراوت ،رایحه و ...و همین طور جنبههای لمسی مانند سختی ،نرمی ،دما و ...
هستند.س (نویسرت )0208 ،اجزای داخلی مراکز خرید فراوان هستند و به جنبههای گوناگونی بر میگردند .جنبه دیوار ها سقف کف
ها و مصالحی که آنها را میپوشانند .نحوه ی روشن شدن فضا از جمله عواملی هستند که در به وجود آمدن یک احساس مثبت
نسبت به فروشگاه نقش اساسی ایفا میکنند .بعضی از فضاهای داخلی نوعی احساس آرامش را برای مثال از طریق گلکاری یا
فضای بازی با آب ایجاد میکنند( .نیستورسکو و باربو )0220 ،تحقیقات صادقی و همکاران در سال  0820نشان داده است که
کیفیات و ویژگی های محیط کالبدی میتواند پاسخ گوی توقعات و نیازهای مردم باشد( .فرشچی و طحانی)0820 ،

 -2-6رنگ
رنگ زیبایی های هستی و شناخت ابعاد آن را از طریق تفاوت ها ،نمایان میکند( .نیری )0800 ،رنگ ها باعث پاسخ های
فیزیولوژِیکی متفاوتی در فشار خون ،ضربان قلب ،سیستم تنفسی ،گوارشی و دمای بدن میشوند و بسته به زمینه ی فرهنگی ،حس
های متفاوتی را در افراد ایجاد میکنند( .سلمانی )0820،تأثیر رنگ بر انسان از تأثیر صدا بر آن بیشتر است .رنگ به ما کمک میکند
تا به یکپارچگی جسم و روح و جان برسیم و یا میتوانند در توجه ما به احساس درون خود و در بروز احساسات موثر باشند(.فرشچی
و طحانی )0820 ،تأثیر رنگ بر روان انسان ثابت شده است .رنگ ها طی قرن ها به نمادهایی از احساسات درونی و حاالت
شخصیتی و اجتماعی تبدیل شده اند( .شامقلی و یکیتا)0822 ،
رنگ یک عنصر منعطف و موثر در طراحی است که میتوان اثر و تغییرات واضح زیادی در هر محیط بگذارد .میتواند اثرات
محتاطانه یا جسورانه ی را بر واکنش های فردی تحمیل کند( .جلیل و همکاران )0200 ،یکی از عوامل انتقال پیام محیط ،رنگ
فضاست .رنگ عنصری تفکیک ناپذیر از طبیعت و معماری است که تأثیر فراوانی بر کاربران فضا دارد( .صادقی و همکاران)0820 ،
در طراحی فروشگاها رنگ فضای داخلی به عنوان یکی از یکی از فاکتور های پیش برنده و موثر بر بازخورد های احساسی و
عاطفی مشتری شناخته شده است( .نوسیرت )0208 ،رنگ ها به صورت نا خود آگاه بر احساس ما اثر میگذارند .طبق تحقیقات
انجام شده مشتری در یک شانزدهم ثانیه به محصول نگاه میکند و از کنار قفسه ها ی فروشگاه میگذرد( .پاشا)0820،پس اگر
بتوانیم از رنگی استفاده کنیم که بیشتر جلب نظر کند به این صورت توانسته ایم مشتری را وادار به بیشتر نگاه کردن کنیم.
چشمها اصوال به سمت رنگ جذب میشوند.
فرضیه مطرح شده در این قسمت این است که به نظر میرسد که مابین احساس تعلق و رضایت مشتری و رنگ قفسه ها ،کف،
سقف و دیوارها ارتباط وجود دارد.
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 -3-6نور و روشنایی

 -4-6مبلمان و چیدمان فضایی
محیط کالبدی به روش های گوناگون و عمیق بر افراد اثر میگذارد و همان طور که محیط کالبدی نقش مهمی در رفتار انسان
بازی میکند تقریبا تمامی کارهایی که انسان میکند نیز به گونه ای عواقب محیطی دارد( .فیشر و همکاران )0200 ،ویکفیلد
 0220دریافت که چیدمان یک مرکز خرید هم بر احساس مشتری ،هم بر میل او به بیشتر ماندن تأثیر میگذارد( .ویکفیلد)0220 ،
فضاهای عمومی مراکز خرید باید فضایی را خلق کنند که مردم به سوی آنها کشیده شوند و برای خرید کردن ترغیب شوند .امروزه
فضاهای عمومی در مراکز خرید با امکاناتی مانند صندلی های نشستن ،گیاهان ،مبلمان ،غذا و سایر سرویس هایی که برای فضای
گردهمایی ضروری است مجهز شده اند( .چن)0220 ،
نیمکت ،میز ،صندلی و تمام مبلمان شهری باید طوری انتخاب شود که بهترین موضوعیت مرکز خرید را انعکاس دهند.
(هاللیان .)0800 ،مبلمان و چیدمان در مرکز خرید باید به گونه ای باشد که میل و اشتیاق کاربران را افزایش دهد و همچنین
عواملی که باعث ترغیب کاربر و ایجاد انگیزه در او میشود را در طراحی در نظر گرفت .عواملی مانند نشانه ها و آگهی ها که به
منظور جلب توجه مشتری در حین حرکت در راهرو ها و از کنار قفسه ها برای شناسایی مسیر و جلوگیری از سردرگمی و دسترسی
آسان به غرقه ی مورد نظر که در مرکز خرید نجم به خوبی از آن استفاده شده است .اما این نشانه ها و تابلو ها در محل قرار گیری
آسانسور و سرویس بهداشتی برای کاربر خوانایی الزم را ندارد و وی را دچار سردرگمی مینماید.
پاسخگویی به نیاز های سالمندان و معلولین با فراهم آوردن مکان مناسب جهت نشستن ،استراحت ،حمل و جابجایی کاالهای
خریداری شده ی آنها و نتیجتا افزایش انرژی برای ادامه ی خرید و تشویق به گذراندن زمان بیشتر برای بازدیدکنندگان خواهد شد.
کاربران مسن اغلب رغبت زیادی به مکان های نشستن نشان می دهند زیرا امکان استراحت و تعامالت اجتماعی را به آنها میدهد.
این در حالیست که برای ردهی سنی کودکان بیشتر جلوه ی ظاهری ویترین و نمایش خنده ،چشمگیر و سرگرم کننده است و به
والدین امکان این را میدهد که با اطمینان و آسودگی بیشتر خرید کنند.
فرضیه مطرح شده درباره ی چیدمان فضایی و مبلمان بیان میکند که به نظر میرسد که بین میزان سهولت دسترسی به راهرو
و غرفه ی مور نظر ،محل استراحت ،مبلمان و حس تعلق و رضایت از مراکز خرید رابطه ی مستقیم وجود دارد.

بکر0

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)62 :پاییز  ،0411جلد یک

نور یکی از اصول معماری در تامین آسایش بصری فضا میباشد که تاثیرات روانی آن بر انسان ها متفاوت است( .فرشچی و
طحانی )0820 ،روشن است که هستی و بقاء بشریت و همچنین یادگیری ،پیشرفت و ارتقاء مداوم کیفیت زندگی اکثر انسان ها در
گرو نگاه کردن و دیدن است و الزمه ی دیدن همان نور میباشد( .نائبی و همکاران )0802 ،نورپردازی همواره بخش تفکیک
ناپذیری از زندگی انسان را تشکیل میدهد و حدود  02تا  %05از تاثیرپذیری ما از جهان از طریق ارتباط بصری با محیط حاصل
میشود( .فرشچی و طحانی )0820 ،چراغ ها میتوانند مسیر حرکتی بازدید کننده را محیا کنند و ضعف بصری را که نتیجه ی
ساختار داخلی است را به حداقل برسانند برای بازدیدکننده راحتی بیشتری فراهم آورند( .ویدودو )0202 ،تحقیقات نشان میدهد که
میزان شدت ،نوع منبع ،رنگ ،جهت و نحوه ی توزیع نور در محیط های گوناگون فعالیت انسانی ممکن است تا حدود زیادی بر
رفتارها ،روحیات ،بازدهی و کارایی وی موثرباشد و اساسا در این میان نور طبیعی کاملترین و مطلوب ترین نور است .تابش نور
طبیعی و ارتباط بصری با محیط خارج در فضاهای زیستی انسان اعم از محل کار ،فراغت ،تفریح ،تحصیل و نظایرآن عالوه بر
افزایش کارایی و بازدهی فرد موجب کاهش اضطراب ،بهبود رفتار و ارتقای شخصیت و نیز حفظ و افزایش سالمتی و آسایش
میشود( .سیدجوادی )0800 ،در طراحی مراکز خرید معاصر نباید شرایط محیطی برای افراد محدود شوند .مثال ساختمان به گونه
ای طراحی شود که حداکثر استفاده از نور طبیعی روز را داشته باشد و همینطور تهویه طبیعی و هوای تازه برقرار باشد( .آکتاس،
 )0200روشنایی نیز بر رفتار مشتری اثر میگذارد( .آرنی و کیم )0220 ،نورپردازی از نور طبیعی و مصنوعی تشکیل شده است .اما
نور طبیعی بیشتر مشاهده شده است .نورهای پرجنب و جوش و پویا معموال در مراکز خرید آسیایی دیده میشوند( .تنگ)0225 ،
روشنایی مرکز خرید باید به اندازه و بسیار مالیم باشد تا فضایی آرام بخش برای کاربران ایجاد کند و آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
در فضاهای اجتماع پذیر همانند مرکز خرید روشنایی نقش حیاتی دارد( .فدایی )0828 ،طبق فرضیه ی عنوان شده درباره ی نور و
روشنایی مراکز خرید ،به نظر میرسد بین نور و روشنایی و گستردگی و پراکندگی آن در نقاط مختلف و میزان تعلق خاطر خریداران
ارتباط وجود دارد.

 -6-6حس مکان
حس مکان در واقع احساسی است که از نظر عاطفی و شناختی در یک مکان رخ میدهد به عنوان یک تجربه ی انسانی تعبیر
میشود و میتواند منجر به احساسات متغیر بین افرادی با زمینه های مختلف فیزیکی شود( .آگوس و همکاران )0202 ،عناصر
محیط فیزیکی که فضا را تشکیل میدهند و ویژگی هایی که بر حس مکان تأثیر میگذارند عبارتند از :مقیاس ،فواصل ،تنوع ،بافت،
1 wakefield & baker
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تزئینات ،رنگ ،بو ،صدا ،دما و تنوع بصری و سایر تنظیمات .این عناصر فیزیکی یک مفهوم و هویت از مکان را ارائه میدهند.
(استیل )0200 ،و عالوه بر اینها خوانایی ،رضایت مندی ،نظم فیزیکی و اجتماعی بر ایجاد حس مکان موثر خواهد بود .در بطن
یک مرکز خرید حس مکان به عنوان رابطی بین شخص و مکان عمل میکند ( .آگوس )0202 ،هم عناصر فیزیکی و هم عناصر
اجتماعی بر بازدیدکنندگان تأثیر میگذارند .رابطه ی بین انسان و مراکز خرید برای ایجاد حس مکان ،رفتار بازدیدکننده را تحت
تأثیر قرار میدهند( .ماهارانی)0222،

 -7-6حس تعلق

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)62 :پاییز  ،0411جلد یک

احساس تعلق و وابستگی به مکان ،سطح باالتری از حس مکان است که در هر موقعیت و فضا به منظور بهره مندی و تداوم
حضور انسان در مکان نقش تعیین کننده ای میابد( .فالحت )0805 ،نیاز به احساس تعلق به مکان از نیازهای آدمی است .زیرا
انسان با توجه به شناخت خود و نیازهای خود و ایجاد مکان و محملی مناسب جهت اقناع این نیازهاست که به خودشکوفایی
میرسد .تعلق مکانی رابطه هویتی فرد به محیط اجتماعی است که در آن زندگی میکند و در محیطی فرهنگی به وجود می آید.
(پیربابایی و سجادزاده )0822 ،کراس 0معتقد است که در ارتباطات با مکان و تعلق به مکان از طریق برقراری انواع پیوند هایی که
افراد با مکان تشکیل میدهند صورت میگیرد( .کراس. )0225 ،احساس تعلق به مکان و پیوند فرد با مکان منجر میشود که انسان
خود را جزئی از مکان بداند و بر اساس تجربه های خود از نشانه ها ،معانی و عملکرد ها ،نقشی را برای مکان در ذهن فرد متصور
شود.این نقش نزد او منحصر به فرد و متفاوت است .در نتیجه مکان برای او مهم و قابل احترام میشود .یک مکان به دلیل امکان
رخ داد یک رابطه ی اجتماعی و تجربه ی مشترک میان افراد ،احساس تعلق و دلبستگی را شکل میدهد( .پاکزاد و جهانشاه،
)0800
تعلق به مکان همان گونه که با طوالنی شدن مدت سکونت فرد در یک محل افرایش میابد ،وابستگی زیادی به تعامل فرد با
دیگران در آن مکان دارد( .رلف )0202 ،خاطره هیچ گاه بی واقعه در خیال نقش نمیبند و آن زمان که حادثه فرجام میپذیرد و روزها
و سالها از ان میگذرد ،آنچه که در ذهن باقی میماند ،فضایی است که واقعه در آن رخ داده است( .حبیبی)0800،
یک مکان ابعاد جسمی .اجتماعی مشخص و خاصی را دارد( .نجفی و میرا. )0200 ،هر مرکز خرید متمایز است و ویژگی های
خود را داردو هرکدام یک حس مکان را میدهند (ویدودو و همکارن )0202 ،اینکه چقدر یک مرکز خرید قابلیت داشته باشد برای
فعالیت های جنبی مانند دیدار با دوستان مخصوصا برای رده های سنی جوان و نوجوان عامل تمایزی است با سایر مراکز خرید .به
نظر میرسد در بازار های محلی به دلیل وجود کاربری های مختلف و ویژگی های خاص معماری محیطی چند حسی شکل گرفته
که بر ایجاد حس تعلق در این فضا اثر گذاشته است .حسی که امروزه در پاساژ های معاصر اثری ازآن نیست( .صمدی و همکاران،
. )0820یوری 6معتقد است فضاهای تجاری و تفریحی بر آمده از رویکردی که اماکنی اند شبیه سازی شده که برای مصرف خلق
شده اند به همین علت احساس هویت اجتماعی در افراد بر انگیخته نمیشود( .یوری )0225 ،همین طور که وارنابای و مدوی 3این
مراکز را نامکان هایی میداند که خصوصی شده اند و فاقد هویت اند( .وارنابای و مدوی)0202 ،

 -7یافته های پژوهش و تحلیل و بررسی آنها
در راستای معرفی نمونهی مورد مطالعه که مرکز خرید نجم است ،باید بیان کرد که با توجه به افزایش جمعیت شهر رشت و
تبدیل آن به یکی از کالنشهرهای ایران ،مرکز خرید نجم واقع در سبزه میدان رشت ،از شمال به خیابان بیستون و موزه ی باستان
شناسی شهر و ازغرب به خیابان الکانی و از سمت شرق به پیاده راه علم الهدی و بازار بزرگ رشت و میدان شهرداری دسترسی
دارد .افراد بسیاری حتی از شهر های اطراف به آن رجوع میکنند و نیاز مشتریان زیادی را پاسخ گو میباشد و استفادهکنندگان
بسیاری دارد .میتوانیم از آن به عنوان نمونه ای که تا حدودی در فروش محصوالت و غرفهها رضایت بخش بوده یاد کنیم که
توانسته رضایت نسبی استفادهکنندگان را به همراه داشته باشد .همانگونه که ذکر شد این مرکز خرید به علت مورد استفاده بودن
توسط شمار بسیاری ،نمونهی مناسبی جهت مطالعه ی پرسش مورد بررسی پژوهش حاضر میباشد.
این مجموعه در سه طبقه و با مساحت  220متر مربع دارای  02واحد تجاری با مساحت های  02تا  05متر مربع فضای
مناسبی را برای ارائه اصناف پوشاک ،کیف و کفش ،لوازم ورزشی و لوازم منزل،نوشت افزار و اسباب بازی ،ساعت و موبایل،
جواهرات ،صرافی ،عطر و ادکلن و صنایع دستی فراهم آورده است .در طبقه ی هم کف فروش مواد غذایی ،بهداشتی و آرایشی
انجام میشود .در طبقات بعدی فروش سایر اجناس و همین طور کافه و شهر بازی وجود دارد و نهایتا در طبقه ی آخر پارکینگ و
سرویس بهداشتی مجموعه قرار گرفته است.
رنگ :در این مرکز خرید سعی شده در غرفههای فروش مواد غذایی بیشتر از رنگ های گرم با طول موج باال همانند زرد
نارنجی و قرمز استفاده شود که انتخاب این طیف با خاصیت اشتها برانگیزی ،اثرمطلوب و مورد نظر را در مشتریان این بخش از
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مرکز خرید گذاشته است .استفاده از رنگهای آبی بسیار مالیم و سفید در قسمت دیوارها ستون ها کف و سقف باعث القای حس
اعتماد ،صداقت ،امنیت ،خلوص و پاکیزگی به مشتریان و همچنین القا دهنده حس آرامش است .به دلیل اینکه روشن ترین رنگ
است جزییات محصوالت و لوازم را در اثر انعکاس نور بسیار واضح نشان میدهد .قفسه ها و ویترین ها در نگاه اولیه و به محض
ورود به مرکز خرید و با توجه به اینکه محصوالت چیده شده دارای تنوع رنگی بسیار باالیی اند حس عالقه مندی و نشاط انگیزی
را به مشتری القا میکنند .طبق نتایج به دست آمده ازطریق پرسشنامه میزان خوشایندی رنگ برای خریدار را بسیار خوب نشان
داده است.

نور و روشنایی :در مرکز خرید نجم منابع روشنایی برای ایجاد زیبایی بیشتر در سقف بکار رفته است و روشنایی طبیعی مکمل
این نور پردازی های عمومی بکار رفته در سقف ،خواهد بود .تحقیقات نشان داده است  %85انرژی مصرفی یک ساختمان برای
روشنایی مصرف میشود .مصرف انرژی در ساختمان های مراکز خرید بزرگ با بازدید کننده ی زیاد میتواند با استفاده از روشنایی
طبیعی کاهش یابد( .آکتاس )0200 ،تنها در طبقه ی همکف از نور پردازی طبیعی و آن هم در قست ورودی و جداره ی اصلی و
جنوبی استفاده میشود .وجود آتریوم یا دهلیز نیز در مراکز خرید بزرگ نور طبیعی مطلوبی را به همراه دارد و ظاهر پرجنب و جوشی
به فضا میدهد( .ویدودو )0202 ،در تمام قسمت ها از جمله راهرو ها روشنایی کامال رضایت بخش جهت دیدن محصول خواندن
مشخصات روی آن و همچنین تشخیص درست رنگ از دید کاربران وجود دارد .عدم نورپردازی مناسب در فضا باعث عدم حضور
خواهد شد .طبق سواالت مطرح شده در پرسشنامه ی در راستای کیفیت نورپردازی مجموعه درصد باالیی از مردم روشنایی مرکز
خرید را قابل قبول توصیف کرده اند.
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نمودار  -1نمودارمربوط به پاسخ مشتریان از رنگ میزان رضایت از رنگ در مرکز خرید (ماخذ :نگارنده)

نمودار  -2نمودار پاسخ های مراجعه کنندگان میزان رضایت از نور و روشنایی (ماخذ :نگارنده)

مبلمان و چیدمان فضایی :در مرکز خرید نجم در طبقه ی انتهایی ،شهر بازی عالوه بر کودکان برای ردهی سنی نوجوان و
بزرگسال نیز امکان سرگرمی را فراهم آورده است .والدین در حین خرید میتوانند کودک را به فضای بازی مختص ردهی سنی اش
برده که توسط کارکنان بخش مورد مراقب قرار میگیرند و به راحتی به خرید محصوالت مورد نظرشان بپردازند .همین طور وجود
کافی شاپ در همان طبقه میتو اند برای خریداران و همین طور سایر افرادی که حتی از به بخش فروش نمیروند مورد استفاده قرار
بگیرد .در واقع بهکارگیری کاربری های متنوع میتواند میزان رضایت مندی ،تعلق خاطر را در فضا با ایجاد خاطرات جمعی یا فردی
بسیار افزایش دهند .محل های استراحت به تعداد مناسب و همانطور که انجمن مراکز خرید بریتانیا پیشنهاد میکند تا جایی که
ممکن است رو به بیرون مراکز خرید و در قسمتی که درب ورودی در آن قرار دارد طراحی شده است زیرا امکان برقراری تماس
های اجتماعی و دیدن افراد آشنا افزایش می یابد( .فدایی )0828 ،ساماندهی محصوالت و دسته بندی آنها کمک ویژه ای به
تسهیل خرید و جلوگیری از سردرگمی و افزایش حس آگاهی به محیط برای کاربر کرده است به گونه ای که نیاز به پرسنل فروش
جهت دسترسی به محصول مورد نظر وجود ندارد.
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حد فاصل قفسه های اجناس در مرکز خرید مانع از عبور و مرور راحت خریداران است و نوعی ترافیک و ازدحام را ایجاد
میکند .زیرا شخص باید زمانی حدود  82ثانیه تا  0دقیقه را صرف انتخاب یا خواندن توضیحات محصول کند و از طرفی رفت و
آمد سایرین که اغلب همراه با سبد های خرید هستند دشوار خواهد شد .روند خرید را کند کرده و باعث خستگی و اتالف وقت
میشود .مسیر های حرکت و مکث افراد عرض نامناسبی دارد و موجب ازدحام خواهد شد .نحوه ی انتخاب محصول به گونه ایست
که خود شخص و نه فروشنده میتواند اجناس را مشاهده ،لمس ،بررسی و نهایتا انتخاب کند که باعث ایجاد حس اطمینان و اعتماد
و رضایت از محصول مورد نظر است و عاملی است در ایجاد حس رغبت و اعتماد به نفس در بازدیدکنندگان فضا.
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نمودار  -3نمودار پاسخ های مراجعه کنندگان میزان رضایت از مبلمان و محل استراحت( .ماخذ :نگارنده)

حس تعلق :یکی از عواملی که باعث ایجاد حس رضایت در کاربران این مرکز خرید میشود جو مرکز خرید و آرامش حاکم بر
آن فضاست .رضایت به وجود آمده ،در نهایت حس وفاداری به مرکز خرید و همچنین منتقل کردن این حس مثبت به سایر افراد و
نتیجتا گفتمان مثبت در مورد آن شده است .با توجه به پرسش های انجام شده از کاربران مرکز خرید نجم بیش از  22درصد
جوانان از گذراندن اوقات خود در این مرکز خرید خوشنود بوده اند و حتی بعد از خرید کاالهای مورد نظرشان تمایل به بازدید بیشتر
داشته اند .بی شک طراحی داخلی ،نور مناسب  ،چیدمان صحیح قفسه ها ،رنگ آمیزی مناسب و همین طور نو و تمیز بودن و
آرامش بخش از عوامل اثر گذار بر این عالقه مندی بوده است .در گروه سنی خردسال هم برخالف معمول که تمایل چندانی به
خرید کردن در کنار والدین ندارند در این مرکز خرید بسیار راضی و خوشنود و سرگرم هستند .با در نظر گرفتن شهر بازی واقع در
طبقه انتهایی بسیاری از والدین با آرامش خیال از اینکه کودکشان در محیطی امن و مفرح سرگرم است به خرید کاالهای مورد
نیازشان میپردازند .تعداد قابل توجهی از کودکان والدین خود را تشویق به خرید از مرکز خرید نجم میکنند.

 -8نتیجه گیری
معماران و طراحان میتوانند با در نظر گرفتن نیازها و توقعات استفادهکنندگان فضا با طراحی دقیق تر ،کمک قابل توجهی به
افزایش بازدهی و همین طور سالمت روان و جسم و همین طور ارتقاء حس دل بستگی به مکان در استفادهکنندگان کنند.
با بررسی های انجام شده میتوان به این نتیجه رسید که تنها تنوع و نوع محصوالت و قیمت مناسب در یک مرکز خرید عامل
جذب مشتری نخواهد شد .بلکه مهم ترین عامل معماری داخلی مجموعه است .نحوه ی نورپردازی ،رنگ آمیزی ،چیدمان قفسه
ها ،دسترسی سهل و آسان به راهرو و غرفه ی مورد نظر نحوه ی ،سرگرم کردن کودکان و همچنین محلهای استراحت به عنوان
ملموس ترین مؤلفه های طراحی داخلی میتوانند استفاده ی آسان و راحت ،نیازهای روحی و فیزیکی استفاده کننده و نهایتا احساس
رضایت مندی و تعلق را در افراد به وجود آورند.
با توجه به پرسش های انجام شده در تحلیل نمونهی موردی رضایت مندی کامل و عالی از تعداد صندلی ها جهت استراحت
حاصل نشده است .باید بر تعداد آن ها خصوصا در نزدیکی ورودی و همچنین در داخل بعضی از فروشگاه های پربازدید افزوده شود.
همین طور مسیر های حرکتی خریداران عرض نامناسبی دارد که موجب ازدحام شده است .نشانه ها و تابلو های محل قرار گیری
آسانسور و همین طور سرویس بهداشتی برای کاربران خوانایی الزم را ندارد .با در نظر گرفتن این امر که مرکز شهر رشت تا قبل از
شروع فعالیت این مرکز خرید فاقد چنین مجموعه ای در مرکز شهر با دسترسی آسان بوده است ،تعداد زیادی از بازدیدکنندگان آن
را با جذابیت باال توصیف کرده اند واحساس رضایت مندی از مؤلفه های طراحی داخلی وجود دارد و تعلق خاطر به مجموعه نسبتا
صورت گرفته است و تمایل زیادی به بازدید مجدد وجود دارد و میتوان گفت احساس تعلق به فضا توانسته است در افراد ایجاد شود.
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