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 چکيده 

رسد تعامل دانش معماری با  ی است. در این بين به نظر میکيفيت محيط زندگ، مختلف علوم توجه  مورد موضوعات از  یکی

گيری از نور طبيعی است که در  یکی از فاکتورهای موثر بر کيفيت فضا، بهره تواند به این کيفيت کمک کند.طب سنتی می

طب سنتی ایران تأثير آن بر سالمتی و درمان افراد از اهميت خاصی برخوردار است. تاثيرنور روز بر وضعيت سالمت جسمی  

  ، حالگرفته است. با اینرویکرد سالمتی و درمان مورد بررسی قرارو حاالت روانی انسان در مطالعات متعدد طراحی محيط با  

ارتباط نورگيری فضا با تفاوت از نبود تحقيقات در زمينه  رسد چگونگی  های مزاجی انسان است. به نظر میشواهد حاکی 

بررسی   ، هدف از پژوهش. از این رو  اثيرگذار بر مزاج ساکنين بناهاستدریافت نور طبيعی در محيط مصنوع یکی از عوامل ت

با  ای پایلوت است سعی شده که  مطالعه  ،هاکه به دليل محدودیتاست. در این مقاله    افراد   مزاج    رابطه نورگيری فضا با 

افراد و چگونگی دریافت نور طبيعی فضا     . جهت بررسی پرداخته شودروش تحقيق همبستگی به کشف روابط ميان مزاج 

ها از  دار انجام شد. در این بررسی، دادهزن خانه  144روی  واقع در شهر کرمان بر  مسکونی  فرضيه، پژوهش در واحدهای 

نقشه مشاهده  و  مزاج  تعيين  پزشکیِ  پرسشنامه  داده  طریق  تحليل  گردید.  گردآوری  افزار  واحدهای مسکونی  نرم  در  ها 

spss22   های تيپ  درصد زنان ساکن در واحد  7/70ها حاکی از این است که  با آزمون کای دو صورت گرفت. یافتهA  

سرد  کنند ، دارای مزاجکه سطح عنصر نورگذر کوچکتری دارند و از سمت شمال شرق و جنوب غرب نور روز را دریافت می

دارای مزاج گرم   Cهای تيپ درصد زنان ساکن در خانه 3/77و  Bهای تيپ درصد از زنان ساکن در خانه  8/76و  هستند

دار بين نورگيری فضا و مزاج افراد، حکایت  )در گرمی و سردی(. نتایج حاصل از آزمون کای دو از ارتباط معنی ندا و معتدل

دهد و معمار در  ها را تحت تاثير قرار میسالمتی آن ، گذاری بر مزاج کاربرانشاید بتوان گفت نورگيری فضا با تاثير . داشت

از نور طبيعی،    طراحی ساختمان با توجه به ميزان و چگونگی قرارگيری عناصر نورگذر، جهت استفاده حداکثر و مطلوب 

 تواند به تعدیل مزاج و سالمتی کاربران کمک کند. می

 مزاج، نور طبيعی، معماری، سالمتی، زنان خانه دار کليدی:  کلمات

 ۱۹۷-۲۱۰صفحات، پانزدهم، شماره دهمنشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک. سال 
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 مقدمه -1

هایی  ها و مکان. از آنجایی که انسانEvans and McCoy,1998)گذرانند )ها میزندگی خود را در ساختمان %90مردم بيشتر از 
. زندگی  Sax,1991))  گذارند کنند جزئی از یک واحد و یک سيستم تبادلی هستند تأثيرات معينی بر یکدیگر میکه در آن زندگی می

ترین حس که مهم  است ناییگانه بيرونی ازجمله بياز طریق حواس پنج ، این ارتباط انسان تحت تأثير ارتباطات با محيط اطراف است. 
عوامل بسياری ازجمله محيط و   انتقال عناصر وو در منتقل کردن احساسات مختلف و ادراکات گوناگون به مغزانسان است. دراین نقل

باالتر و  نور روز از کيفيت  ( و  1386نایبی و همکاران،)  از اهميت خاص برخورداراست  "نور  "ویژه نقشفضاهای پيرامون انسان و به

 The Healing". دکتر هابدی در کتاب خود با نام خورشيد شفادهنده مشکالت کمتری نسبت به نورهای مصنوعی برخوردار است

Sun"های سالم و بهداشتی کند که معمار باید مکان، تحقيقات ویترویوس در یک قرن قبل از ميالد در مورد معماری را یادآوری می
( روشن بود که مکان  Hobday,1999شود )ها میها مانع از بيمارینتخاب کند و طراحی دقيق ساختمانهای خود ابرای ساختمان

های کمی و کيفی روشنایی  بهداشتی مکانی است که امکان استفاده از نور طبيعی را فراهم آورد . ویتروویوس اولين کسی بود که جنبه 
رسی برخورداری یا عدم برخورداری کافی یک فضای داخلی از نور طبيعی را ارائه  روز را مورد بررسی قرارداد و قواعد روشنی برای بر

 (. Vitruvius, 1914داد )
پيچيده که محل سکونت  امروز  تا  در غارها  بشر  زندگی  آغاز  و مصنوعیاز  بود.  تر شدهتر  زندگی  نویدبخش  روز  و روشنی  نور  اند، 

های متفاوت فعاليت انسانی ممکن است  منبع، رنگ، جهت و شيوه توزیع نور در محيطدهد که ميزان شدت، نوع تحقيقات نشان می
ترین ترین و مطلوبمثابه کاملتا حدود زیادی بر رفتارها، روحيات، بازدهی و کارایی وی تأثير بگذارد. در این ميان نقش نور طبيعی به  

و نور از پارامترهای مورد اهميت    روز از دیرباز با سالمتی مرتبط بوده  چرا که روشنایی  (؛67،1387پور دیهيمی،نور انکارناپذیر است )
( و اهميت دادن به دریافت نورطبيعی 304،  1381)فالمکی،  شود  های معماری محسوب می مایهدر ارتباط با محيط است که یکی از بن

بنابراین، در نظر گرفتن روشنایی روز، یک نقطه    ها و تاثير نور بر سالمت ساکنان بنا، بر کسی پوشيده نيست؛در طراحی ساختمان
ی که به محيط  شروع اساسی است. ميزان وجود نور، سایه یا عدم وجود نور )تاریکی( بر ذهن و روان انسان، ادراک وی و نيز معان

 (. 1390شاهچراغی، بندرآباد، ) دهد متفاوت  استمی
است و طبيبان در اغلب متون  ای شدهتوجه ویژه  تاثيرگذاری بر سالمت انسان،در طب سنتی ایران به محيط طبيعی و مصنوع به علت  

  پيرامون   محيطدر ارتباط جسم و    پيچيدگی وجود انساناند. توجه به  طب سنتی به ابعاد تعامل انسان و محيط برای سالمتی پرداخته
باشند. یکی از این علوم که با طب سنتی ارتباط تنگاتنگی دارد داشته احاطه  علوم به سایر عالوه بر طبابت سبب شده تا طبيبان سنتی 

که دیدگاه سالمت محور در معماری  توان در تفاوت دیدگاه طب سنتی و مدرن یافت چراترین علت ارتباط را میمعماری است و مهم
 اکولوژیکی متابوليسم یا اکوسيستم یک از یبخش عنوان به هاآن  دادن نشان و  زندگی چرخه بافت  در هاساختمان گرفتن  نظر دربا 

در نزد طبيبان محل سکونت اهميت زیادی دارد و نقش زیادی در جهت سالمتی انسان ایفا  مشخص است. به همين دليل است که 
يد پزشکان بر دریافت نور محيط به دليل حفظ سالمتی و  تأککند. از آنجایی که طب سنتی دارای دیدگاه سالمت محور است،  می

ه.ق به عدم منع نور در مسکن 13روانی است. چنانچه ناصرالحکما پزشک قرن  های جسمی، روحی و يماریبجلوگيری از بروز برخی 
 است:ه گونه شرح دادکرده و آن را ایناشاره 

اند  که مکرر به تجربه رسيده که وجود نور در توليد و دوام حيات حيوانی ناگزیر است و نژادهایی که در معرض اشعه شمسچنان »
ی شماليه، مشهود نخواهد شد و حيوانی که در تاریکی  باشند که ابداً در آفاق مظلمه و باردهدارای صفات صورت و کمال قدرتی می

قاً و خُلقاً، ضعيف و پژمرده شود و خون بدنش رقت پيداکرده، غمناکی و گيجی و کسالت، نفس او را کدر و مهمل  نشو و نما کند خَل
که قدما به طور مثل  ی اعصاب تأثير نماید، چنآنجا به سلسلهمحتمل است که این اثر بدواً در جلد )پوست( بروز کند و از آن  گذارد.
ها به تمام اجزای  د طبيب بيابد«. پس باید درهای عریض و مرتفعی برای اتاق بسازند که آفتاب از آنای که آفتاب نتابخانه» اند:گفته

 (.115، 1390، ناصرالحکماء )اتاق به سهولت بتابد و هيچ نقطه، تاریک نماند« 
( و تاریکی در محيط باعث  14، 1390کيانی، مغز دارای مزاج سرد و تر است )گيرد چرا که ارتباط نور با مزاج ار طریق مغز صورت می

موجب انرژی و   و از طرفی نور مزاج گرم و خشک دارد    شود. یماش  يعیطبتر آن و خروج از حالت  رسوب سودا در مغز، سردی بيش 
ليل تر از روشنایی نيست و دتر و ایمن گردانندهاست که هيچ چيز شادکنندهحرکت است به همين دليل در طب سنتی ایران ذکر شده

 . (3/287، 1393جرجانی، آن تناسب روح نفسانی با روشنایی است )
حضور نور به دليل تأثيرگذاری بر مزاج مغز اهميت زیادی دارد و به دليل داشتن مزاج گرم باعث عدم سردی   ،برای حفظ سالمتی

کند. همچنين، نور، یکی  مغز جلوگيری میهای روحی مرتبط با تر در مغز و عدم غلبه خلط سودا در بدن گشته و از بروز بيماریبيش
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طب سنتی، بسته به وضعيت بيمار به استفاده از نور در محيط   شود. درها نيز به آن بسيار توجه میاز عواملی است که در درمان بيماری
به   . (210،270،79و 154و 272/و 3، 1390 سينا،ابن؛ 3/268، 1393جرجانی، یابد )توصيه شده و حتی گاهی تاریکی بر نور ارجعيت می

های نوروسایکولوژیک مانند اسکيزوفرنی و دمانس با عدم دریافت نور مرتبط است جرجانی پزشک قرن عنوان مثال برخی از بيماری
ی درمان  داند بنابراین براها معرفی کرده است و تاریکی را در ایجاد و تشدید بيماری موثر میه.ق  سردی را علتی برای این بيماری  5

می توصيه  را  روشن  زندگی  محيط  بيماران  ليثرغث1393،3/320جرجانی،  )  کنداین  بيماری  درمان  در  همچنين  سرد: )  (.    مننژیت 
کند که جایگاه خواب همراه است( توصيه می حرکات عضالنی و هوش و حواس انکه با خواب ممتد و بسيار عميق و فقد یاعارضه

باعث رسوب سودا در مغز، سردی بيشتر   ،(. تاریکی در محيط2/278،  1393جرجانی،  )  ای روشن باشدهاو از اول بيماری تا آخر، خان
افسردگی، رخوت و فراموشی خواهد    مبتالبهشود. بنابراین با عدم وجود نور، مغز سرد شده و فرد  یم اش  يعیطبآن و خروج از حالت  

شود. فضای روشن مفرح است های سردمزاجی مانند افسردگی دیده میویژگی ،شادابی و در تاریکی ،شد. چنين است که در روشنایی
ماری دهد و تاریکی وحشت و غلبه سودا را به همراه دارد. این موضوعی است که قدما برای معو حرارت و قوای انسان را افزایش می

 . ( 1156، 2004؛ زهراوی، 85، 1384؛ رازی، 6، 1387؛ کرمانی،146، 1390گيالنی،اند )ها بدان توصيه کرده حمام
گيری پنجره  هایی وجود دارد که ابعاد و جهت قرارتوصيه   ،عالوه بر بيان تاثير گذاری نور بر گرمی و سردی مزاج در طب سنتی ایران

شود تا در شهری که هوای ناسالم دارد، خانه با شکلی مناسب  ه نور روز در ساختمان را متذکر میعنوان وسيله و ابزاری برای عرضبه
 . (1/216، 1390سينا، ؛ ابن62 /1، 1393مضرات هوا را کمتر کند )جرجانی،

گرفته اما تاکنون های به عمل آمده توسط محققين، اگرچه مطالعات متعدد در حوزه طراحی محيط و سالمتی صورت براساس بررسی
با هدف بررسی رابطه بين نورگيری   پژوهش حاضرای در جهت بررسی رابطه نورگيری فضا و مزاج افراد انجام نشده است.  مطالعه

آنچه انجام مطالعه در    تاثير نور بر سالمتی را از دیدگاه طب سنتی مطالعه نماید.تا  طبيعی فضا و مزاج افراد ساکن در بنا سعی دارد  
روابط ميان    بررسیبا روش تحقيق همبستگی به  این تحقيق    سازد نقش دریافت نور روز در سالمتی است.زمينه را ضروری میاین  

 پردازد.در فضای سکونت می نور طبيعیمزاج افراد و دریافت 

 پرسش های تحقيق

 ؟ چگونه استفضا،  طبيعی با نورگيریزنان بين مزاج  ارتباط
 دارد؟  زنانچه تاثيری بر مزاج  های مسکونیواحدنحوه نورگيری 

 مروری بر پيشينه تحقيق -2

به طور کلی در زمينه تأثير نور بر سالمت جسم و روح انسان مطالعات کمی و کيفی متعددی صورت گرفته است که همه مؤید نقش 
تواند در جمجمه  امروزه نتيجه برخی تحقيقات این مطلب را به اثبات رسانده که نور محيط می  .هستندتاثيرگذاری نور محيط بر انسان  

ير نور خورشيد تأث(.  1375های فتوالکتریکی داخل بافت مغز را فعال کند )کارکيا،  اگر مقدارش کافی باشد سلولپستانداران نفوذ کند و  
کننده ویتامين ينتأممنبع اصلی    ازجملهاست. نور خورشيد    شدهثابتهای قلبی عروقی نيز طی تحقيقات متعددی  يماریبدر برخی  

تحقيقی جهت یافتن   مثالعنوانبهشود.  یم های قلبی عروقی  يماریبامراضی چون    يریگشکل»د« است و کمبود این ویتامين موجب  
زنانی که    در  سال نشان داد خطر ابتال به آن  11زن به مدت    29518(،بر رویVTE)  یدیورترومبوآمبولی    و   Dیتامينو رابطه بين  

 ,Lindqvist et.al)  کمتر بود  ٪30شيد نبودند  ی که در معرض نور خورکسان  باگيرند در مقایسه  ی مدر معرض کافی خورشيد قرار  

تواند  می  Dهمچنين تحقيقی نشان داده است که قرار گرفتن در معرض نور خورشيد کافی و با استفاده از مکمل ویتامين  (.  2009
شناسان معتقدند ميزان  برخی روان    (.Modarresi, 2016یک انتخاب خوب برای پيشگيری و درمان بيماران عروق کرونراست )

 Edwards & Torcellini, 2002; Boyceير روانی خوبی در کنترل سيستم شبانه روزی بدن دارد )تأثقرار گرفتن در معرض نور  

et.al, 2003  (   
کيفيت نهایی که در نتيجه آميختن    ،از منظر این طبیکی از علومی که به موضوع نور و تاثير آن پرداخته طب سنتی ایران است.  

تری ناميده میی( حاصل میو خشک  کيفيات چهارگانه )گرمی، سردی،  تقسيم  شود، مزاج  نامعتدل  و  دسته معتدل  دو  به  که  شود 
مزاجمی تعداد  هستندشود.  عدد  نه  یک  ها  به  نسبت  میو  سنجيده  جرجانی،1385،1/40  عقيلی، ) شوند  دیگر  ؛  75-1393،1/73؛ 

دهد، بلکه این واژه معادل عدالت در تقسيم ی و برابری کامل را نمیوزنهممفهوم تعادل یعنی  طب اعتدال در (.1390،1/14،نايسبنا
.  شوداین اعتدال به هشت قسم تقسيم می  برداری متناسب است یعنی: هر کس آنچه سزاوارش است یا هر چه الیق اوست. و بهره
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-؛18-1390،1/14،نايسابن. ): اعتدال نوعی، صنفی، شخصی و عضویگيردمورد بررسی قرار میی  از چهار وجه اصل  که(  1)جدول

 مزاج آمدن به فراهم با یکدیگر درآميختن هنگام در عناصر و  کيفيات( برابری  43-1385،1/42؛ عقيلی،78-1393،1/76رجانی،ج

  1390سينا،ابن)  شودها سنجيده میها نسبت به سایر آناعتدال در انسانندارد و   وجود واقع  عالم در که انجامدمی مطلق معتدلِ
توان به مزاج جبلی یا سرشتی، مزاج صحی و مزاج عارضی تقسيم کرد. مزاج سرشتی یا  مزاج را می  ، براساس منابع طبی.  2(1/16،

وجود دارد و حالتی طبيعی برای آن فرد به حساب  شود و از زمان تولد در فرد جبلی، مزاجی است که از طریق ارث به فرد منتقل می
 (.  92،  1390که با عالئم بيماری ناشی از غلبه اخالط تفاوت دارد )کيانی،  استآید. هر مزاج دارای عالئم و خصوصيات خاص خود  می

 
 ( مأخذ: نگارنده)قانون ابن سينا،  کتاب جلد اول : اقسام مزاج براساس1جدول

 توضيحات  اقسام مزاج   دسته بندی کلی 

 مزاج

 نامعتدل ساده 

 تر از آنچه سزاوار است، ولى در رطوبت و خشکی معتدل است. تر: مزاج گرم گرم قسم اول)کيفيت فاعلی( 

 سردتر: مزاج سردتر از آنچه سزاوار است، ولى در رطوبت و خشکی معتدل است.  قسم دوم)کيفيت فاعلی( 

 تر از آنچه سزاوار است، ولى در گرمی و سردی معتدل است. تر: مزاج خشک خشک  قسم سوم )کيفيت انفعالى( 

 تر از آنچه سزاوار است، ولى در گرمی و سردی معتدل است. تر: مزاج مرطوب مرطوب قسم چهارم)کيفيت انفعالى( 

 مزاج

 نامعتدل مرکب 

 تر از آنچه سزاوار است. تر و مرطوب مزاج گرم  قسم پنجم 

 تر از آنچه سزاوار است. مزاج گرم و خشک   قسم ششم 

   تر از آنچه سزاوار است.سر و تر مرطوب  قسم هفتم 

 تر از آنچه سزاوار است. سرد و خشک  قسم هشتم 

 رمی و سردی و معتدل در کيفيت خشکی و تری گمعتدل در کيفيت  قسم نهم  مزاج معتدل 

 
ای که به گونه  ،و تاریکی هم دارای مزاج هستند  همه کائنات دارای مزاج هستند. نور  ،سنتی ایران  مزاجی در طب  طبق این مکتبِ

؛  190، 192: 1392داداشی، گرم و خشک و مزاج تاریکی به خاطر سياهی و تيرگی حاصل از عدم نور، سرد و خشک است ) ،مزاج نور
تاثيرات نور و تاریکی بر دو کيفيت سردی و گرمی مزاج است  توان گفت بيشتر  بنابراین می   ( 6:  1387، کرمانی،  18:  1390کيانی،  

مزاج جبلی انسان  .  ر دارنديها تاثبر مزاج انسان  خود  از طریق مزاج  چرا که هر دو در فاکتور خشکی مشترک هستند. نور و تاریکی 
ی که برخی  اعراض نفسان  و  مکان زندگی  هایغذا، ویژگی  فصل، سن، جنس،تواند در طول زندگی تحت تاثير عوامل مختلف مانند  می

تواند دچار سوء مزاج شود و یا  ویژگی محيط بی ارتباط نيست، تغيير کند. در این حالت  تحت تاثير عوامل مختلف  فرد می  مواقع با
مزاج  و  یا همان حالت تعدیل مزاج گویند  مزاج صحی به مزاج در حالت سالمتی  ود که به نفع او است.  مزاج او تبدیل به مزاج صحی ش

ماند.  باقی میدر افراد  ه تا آخر عمر  تنها مزاجی است ک  مزاج جبلی.  شودمی سوء مزاج، به مزاج در حالت بيماری گفتهعارضی یا همان  
عملکرد فرد با  و    مختلف موثر بر مزاج فرد در راستاعوامل    اگر   .شوندبرطرف میدر صورت به کار بستن تدابير درست    سوء مزاج و  

مزاج موجود، درست و بدون مشکل باشد، فرد در حالت مزاج صحی قرار دارد و اگر مزاج عارضی فرد، منجر به مشکل شود، فرد در 
های  ، تمام توصيه، فواید زیادی برای سالمت انسان داردتعدیل مزاج اصالح مزاج یا. از آنجایی که  گيردحالت مرضی و بيماری قرار می

طب سنتی برای اعتدال در مزاج افراد و رساندن مزاج فرد به مزاج صحی است. از عوامل محيطی مهم در طراحی فضا نور است که  
 تواند بر ایجاد مزاج عارضی یا صحی فرد موثر باشد. می
مانند فراموشی، هذیان،   مغزی  هایچنانچه برخی از آسيبگذارد.  نور از طریق مغز انسان بر مزاج او تاثير می  ،دیدگاه طب سنتیاز  

موجب  و (. نور مزاج گرم و خشک دارد 1393،3/320اختالط عقل )اسکيزوفرنی و دمانس( با عدم دریافت نور مرتبط است )جرجانی، 
تر خواب رود، برای همين است که افراد هنگام خواب د که انسان در روشنایی کمشوانرژی و حرکت است، مزاجِ گرمِ نور سبب می

 ی هاساعته عملکرد و پاسخ   24مالتونين هورمون آهنگ و الگوی کند. این موضوع به این علت است که محيط تاریک را انتخاب می
ما   يداریب و  بنابراین به تنظيم خواب شود،یر سرکوب م. آزاد شدن مالتونين در اثر تاریکی تحریک و در اثر نوکنندیبدن را تنظيم م

   .(1، 1393، مهاجر شيرازیکند )یکمک م
مورد بررسی است. این بررسی اشاراتی بر طيف اصلی تحقيقات گذشته دارد  حوزه  دو در   این مطلب مرتبط و مستقيمپيشينه مطالعات 

ده کتاب  »یکی حوزه ارتباط طب و معماری است که اولين آن در کتاب  است.بودهبا رویکرد به معماری  که در تيررس نگاه مورخان 
یابی و ساخت شهرها توسط نياکان مطالبی  نحوه مکانشود، در این کتاب نویسنده درباره  نوشته پوليو ویترویوس مشاهده می  «معماری

معمار و شهرساز از علم طب را جهت تشخيص کيفيت اقليم ضروری دانسته است. از آنجا که طب سنتی مکتبی    و استفاده  آورده
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  نمونه دیگر، مقاله  خوانی دارد.های طب سنتی همیابی در این کتاب با توصيه های مکانتوصيه مزاجی و آميخته با طب یونانی است،

 هایشهر ساختار  و  یابیمکان در تأثير آن و  یطب اسالم انسان در سالمت  در باد نقش  "( با عنوان  1394)حمزه نژاد و همکاران  

منظر  سالمت از های معيار و  گذشته شيوۀ ساختار شهری به تطبيق توجه اند بااست . در این مقاله نگارندگان کوشيده " رانیا  سنتی
 های سالمتی همراهمعيار قرار دارد، با محيطی هایآلودگی در معرض دوچندان ،گذشته به معاصر را که نسبت اسالمی، شهرسازی

طراحی خود را ارائه نمایند. همچنين در حوزه ارتباط معماری و طب، تحقيقاتی در بررسی ساختار   کنند و در نهایت الگوی صحيح
به این موارد اشاره کرد:    توان یمدر این زمينه    شدهانجامهای سنتی بر مبنای متون طبی نيز انجام شده است که از تحقيقات  حمام

 عنوانبه ، حمام را  "  معماری حمام در متون طب کهن و مقدمه رساله دالکيه  "عنوان  ای با  ( در مقاله1388)  رضوی برقعی  نيحس  ديس
کند. در  های طبی حکيم کرمانی در رساله دالکيه توصيف میتوصيه  بر اساس معماری    نظر  ازتی  سن  و طب   فصل مشترک معماری

، بعد از بررسی خاستگاه طب  "حمام در متون طب دوره اسالمی؛ نظریه و عمل"ای با عنوان،  ( در مقاله1395طاهری )  ،تحقيقی دیگر
گرایانه و مشتمل های جهان اسالم مبتنی بر نگرشی کلمبانی تکوین حمامجسمانی و روحانی معماری حمام، به این نتيجه رسيده که  

دیوانداری .  استتعامل اجزای محيط با هم،  -4انسان با محيط و    - 3انسان با انسان،    - 2انسان با خود،    - 1بر چهار سطح کنش متقابل:  

ميان رسند که  به این نتيجه می   "معماری حمام ایرانی  الگو در طراحیمزاج به مثابه کهن"ای با عنوان  در مقاله(  1395)و همکاران  
  رابطه   ،اندکه به عنوان معيارهای طراحی در آثار تحليل شده به شکل چهار بيت مطرح و تبيين شده مفاهيم بهداشتی و مفاهيم درمانی  

گيری از الگوی مزاجی سخن  پاکيزگی تن و درمان )تعادل جسم و ایجاد سالمتی( با بهره  از رابطهو  مفاهيم    مستقيمی وجود دارد

، به بررسی  "حمام های سنتی؛ حافظ سالمت، عامل درمان"ای دیگر با عنوان  ( در مقاله1396)  رحيمی مهر و همکاران  .گویندمی
ارکان و امزجه، در راستای  های سنتی با توجه بهی حمامهای سنتی و ساخت معمار های مکمل درمانی در حمامساختار حمام و شيوه

تبيين شواهد تاریخی مبنی  "ای دیگر با رویکرد تاریخی با عنوان( در مقاله1397پردازد. رحيمی مهر )میتعادل اخالط و ارواح انسان 

چگونگی  ، شواهد و  و مصادیق کاربرد طب در معماری   تاریخی مکتوب  شواهد، با جستاری در    "بر تعامل معماری سنتی با طب سنتی
نمونه دیگر  . ـ آگاهی معماران از اصول طبی2ـ مشورت از طبيبان در فرایند ساخت؛ 1: دهدمینشان  دو موضوعرا در  ارتباط دو علم

آن نویسندگان با رویکرد    است که در  ( 1396)  ای معماری و طب سنتی نوشته مهدی حمزه نژاد و زهرا ثروتیهای ميان رشتهپژوهش
های تأمين آن در  استنتاجی، به بررسی مبانی طبی سالمت انسان در چهار وضعيت اقليمی و شيوه -دانشی و روش استداللیميان

واکاوی خاستگاه  (، با هدف  1397و در تحقيقی دیگر تقی زاده و مالزاده یزدانی )  محيط و در هر یک از این چهار اقليم توجه شده است
مبانی طبی  ، به این نتيجه رسيدند که جایی فصلیاقليمی مبتنی بر جابهانش اقليمی معماران سنتی و یافتن نقش مبانی طبی تدابير د

گيری فضا یابی، تنظيم زمانی، تنظيم طبقات ارتفاعی و جهتهایی همچون مکانجایی فصلی، بر ویژگیطراحی اقليمی مبتنی بر جابه
عنوان یک راهکار  ای، بهخانهجایی فصلی درونعنوان شيوۀ زندگی اقليمی و درمان اقليمی، و جابهجایی فصلی، بهجابهرد و  اشاره دا

های معاصر مندی از عناصر اقليمی پایدار و دستيابی به آسایش حرارتی در خانهتواند در جهت حفظ سالمت، بهرهمناسب اقليمی، می
 .امروزی استفاده شود

. عبدالحميد  اخير مطالعات زیادی در این خصوص صورت گرفته است هایکه در دهه ارتباط معماری با مزاج انسان است ،حوزه دیگر

 اسالمی و نتایج دید متفکران از  اخالق و  رفتار بر طبيعی محيط تأثير بررسی  "عنوان ای با مقاله 1389در سال کار و همکاران؛ نقره

های اسالمی و رفتار در ميان اندیشه اخالق بر محيط تأثير نوع و  تحليلی، ميزان  - به روش استداللی،  "  مصنوع محيط طراحی در آن
 نظریات این  جایگاه  کنند تا دینی استفاده می و توسعۀ متون  جهت اکتشاف، تحليل  اصول و مبانی طب و فلسفه ازرا بررسی نموده و 

د. نویسندگان این مقاله در  نده روانشناسی رفتاری مورد مقایسه قرار   مکتب  چهار به نسبت،  اقليم بر رفتار ميزان تأثيرگذاری در را
های کلی  وخو بررسی کرده و در نهایت برخی ویژگیبررسی ميزان تأثير اقليم بر رفتار، مزاج را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر خلق

های مزاجی انسان  تفاوت "ای با عنوان مقاله( در 1393همکاران ) یزدانفر واند. های مختلف را از این طریق شرح دادهمعماری اقليم

که    ندمؤثر در معماری یافت شاخصه  9 پزشک، 11 بين پرسشنامه  پخش با و کيفی   ، به روش"  های معماریو گرایش به شاخصه
مراجعه کننده  100ها بين رابطه، پرسشنامه بررسی  برای  دارد.قرار  افراد مزاجی هایتأثير ویژگی تحت هاآن به گرایش معتقد بودند

بود که افراد گرم مزاج و نتيجه تحقيق این  ، طبيعت، رطوبت و  های نورتر به شاخصهبه درمانگاه دانشکده طب سنتی پخش شد 

معماری    "وانای با عنمقاله  ( در1395و  1394مهدی عبداهلل زاده )در تحقيقی بنيادین محمد  های شاد گرایش بيشتری دارند.رنگ
مبنای چهارگانه بر  و محيط مصنوع  انسان  دربارۀ نسبت  رویکردی  تبيين  در      "هاطبایع:  با عنوان  و سرانجام  خود  دکتری  رساله 

 انسان رابطۀ  از نو ی  ، تفسير"سيناطبيعيات ابن مبنای بر مصنوع و محيط طبایع: پروراندن رویکردی درباره نسبت انسان معماری"

برگرفتهمحيط   و  ابن مصنوع  فلسفه  پایه چهارگانهاز  بر  و  نمود  سينا  را مطرح نمودو نظریه معماری  ها، عرضه  .  همچنين  طبایع 
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 برایهای طبی  ، ضمن استخراج تمام توصيه "تبيين معماری در طب سنتی ایران  "ن  (، در رساله دکتری خود با عنوا1396مهر)رحيمی

و ارتباط دوسویه مزاج محيط و مزاج   ها در معماری برای تعدیل مزاج کاربران پرداختتوصيه  بررسی کاربردسالمتی و درمان، به  
مراجعه کننده به درمانگاه طب سنتی    165(، با مطالعه بر روی  1396ضرغامی و همکاران )  دیگردر تحقيقی    .انسان را بررسی نمود

های مختلف در انتخاب تصاویر نقاشی  مزاج  یافتند کهو در انسان و گرایش به پيچيدگی را بررسی نمودند  های مزاجیتفاوت  نرابطه بي
بررسی  ای دیگر به  ( در مقاله1399مهر )رحيمی  .مند هستندو همچنين بدنه بيرونی ساختمان به درجات مختلفی از پيچيدگی عالقه

، توجه طب در انتخاب  های این پژوهش مویدمی پردازد. یافته   بنا از دیدگاه طب سنتییابی و ساخت  نقش تغييرات آب و هوا در مکان
بر دو  ،  عناصر محيطیگذاری  تاثير  منزل برای ساکنين هر  اقليم با توجه به مسائل اقليمی آنجا در سطح کالن تا خرد است و اینکه

همه عوامل و عناصر محيطی به دليل دارا بودن مزاج خاص،  ای که  به گونهاست    طب سنتی یعنی هوا و اعراض نفسانیاصل مهم  
را   استطبيعيه    بر افراد تأثير گذاشته و با اثرگذاری بر تعادل جسم و روان انسان، تغيير افعال که هدف نهایی و آخرین زنجيره امور

د  نپردازها به معماری سنتی میگرایش آن ای به بررسی ارتباط بين طبع افراد و( در مقاله1399)  و همکاران  مهدویهد. گردنباعث می
 نهاست.  س دو کيفيت گرمی و خشکی در مزاج آهای آنان حاکی از تفاوت در شدت گرایش افراد به بناهای سنتی براساو یافته

و    مطرح بوده است   معماری   در تحقيقات دهد که مزاج به عنوان موضوعی محوری  بندی پيشينه مطالعات انجام شده نشان میجمع 
 به مطالعات صورت گرفته در . اندارتباط محيط و انسان پرداخته یک نوع مطالعات صورت گرفته در دو حيطه کيفی و کمی هر یک به

 های معماریبيشتر گرایش افراد به فاکتورو در تحقيقات کمی    تاثير محيط بر مزاج مطرح بودهموضوع    ، های کيفی و تاریخیروش
که در مطالعات )بر مزاج    یمحيط  هر یک از فاکتورهای  های طبی مبنی بر تاثيرگذاریتاکيد و توصيه با توجه به  . حال  است  مطرح بوده

  . بنابراین خالی استتاثير محيط بر مزاج انسان    جای تحقيقات کمی برای بررسی رابطه   (،و کيفی به آن پرداخته شدهبا رویکرد تاریخی  
 مزاج ساکنين بپردازد.  و  یعنی نحو نورگيری طبيعی فضا ارتباط یکی از فاکتورهای محيطی بررسی  این تحقيق سعی دارد به

 روش تحقيق -3
های  این پژوهش محدودیت  نون والقلم کرمان انجام گرفته استدر شهرک مسکونی  است که    تحليلی  -پژوهش حاضر از نوع توصيفی

این اصول به عنوان  موارد مرتبط با    و یه به عنوان عوامل موثر بر سالمتی افراد است  رو در طب سنتی سته ضر  بسياری دارد چرا که
و در این   قابل کنترل هستندش گانه( مانند تعيين یک اقليم )آب و هوا از اصول شکه برخی  گذارندتاثير گر در تحقيقعوامل مداخله

اصول شش گانه وابسته به    متعددیک نکته بسيار مهم این است که مزاج افراد تحت تاثير عوامل    لیو   اندهتحقيق مد نظر قرار گرفت
  احتباس و استفراغ  ، چگونگی اول شده توسط افراد، حاالت روحی و روانی )اعراض نفسانی(، نحوه خواب، نحوه فعاليتنمانند غذای ت

د با رضایت در آن محيط آماده گر با ایجاد یک محيط کامال آزمایشگاهی و استقرار افراها تقریبا ممکن نيست ماست و کنترل آن
برای انجام    دریافت کد اخالق   های محيطی کامال یکسان وهای نورگيری مختلف اما با ویژگیگیبا ویژ  هاییمانند ساخت خانه  ؛شده

های مختلف مانند رنگ محيط، بو موجود در محيط، غذا، آب، صدا، ایجاد  آزمایشی که در آن پژوهش بتوان عوامل فوق را از منظر
از   توان ابتدا مزاج افراد را از زندگی در محيط آماده شده، بررسی نمود و بعددر این صورت مینمود.  کنترلو...   شرایط روحی یکسان

های بيشمار نياز به صرف هزینه و زمان  ها را مورد آزمون قرار داد که این کار با توجه به محدودیتنی معين دوباره مزاج آگذشت مدت
ابتدا باید مطالعه ای پایلوت برای کشف روابط صورت گيرد که هدف این  بسيار زیادی دارد. همچنين برای شروع چنين پژوهشی 

ا بوده  به عنوان مطالعه  ستمطالعه مقدماتی حاضر همين  پژوهش  این  که  پایلوت  از آنجا  نوع ای  بين  ارتباط  وجود  بررسی  جهت 
های بعد بتوان مطالعات مفصل  در آن سعی شده تنها وجود یا عدم وجود رابطه بررسی شود تا در پژوهشاست نورگيری و مزاج افراد 

  .تری انجام داد و دقيق
اقليم و سایت مورد  گر  شد تا تأثير عامل مداخلهنور باید یک شهر و یک منطقه انتخاب میدر راستای بررسی ارتباط بين مزاج و  

های مختلف دارای مزاج خاص خود هستند و سکنه آن اقليم هم به واسطه چرا که از دیدگاه طب سنتی اقليم  بررسی حذف شود
یک   بنابراین به دليل دسترسی راحت و امکان گردآوری اطالعات  .1  قرارگيری درآن محل، از نظر مزاجی در یک صنف قرار دارند

سال است که    40-20  کرمانی،  دارجامعه آماری شامل منازل مسکونی و زنان خانه  . در اقليم شهر کرمان انتخاب شد  مسکونی  شهرک
. علت انتخاب تا اثر سایر عوامل محيطی را بتوان تا حدودی کنترل نمود  اندساکن بوده  مبله سازمانی  حداقل یک سال در این منازل

که پرسشنامه اول، گذرانند و به دليل اینتر وقت خود را در محيط خانه میها نسبت به زنان شاغل بيشدار این بود که آنزنان خانه
  سال انتخاب گردید.   40-20دار  خانه  اری نيز از زنان سال تنظيم شده بود، جامعه آم  40-20جهت تعيين مزاج برای افراد سالم بين  

بهره ميزان  انتخاب جامعه هدف،  در  دیگر  پرده عامل  کنار زدن  یعنی  روز  نور  از  بودگيری  و  با جمع .  ها  از مدیریت  اطالعات  آوری 
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ه به تعداد کم افراد و واجد شرایط جهت انتخاب جامعه هدف بودند بنابراین با توج  144مصاحبه با ساکنين مشخص شد که تنها  
 (1)تصویر شد.هایشان از روش تمام شماری در این پژوهش بهره گرفتهخانه

ها به عنوان عامل کمی دریافت نور روز در ساختمان مد نظر قرار گرفت. بعد از تهيه و  گيری آنميزان سطح عناصر نورگذر و جهت
مشخص شد که اتاق خواب همه زنان تحت بررسی از نظر جهت نورگيری و  ای که با زنان صورت گرفت ها و مصاحبهمشاهده نقشه

های اپن متفاوت است بنابراین نورگيری این فضای منازل )تيپ( مشخصات یکسانی دارند اما نورگيری نشيمن و آشپزخانه نوع بازشو
تعداد عناصر نورگذر در هر واحد  مد نظر قرار گرفت و حدود مساحت عناصر نورگذر بدست آورده شد. همچنين جهت نورگيری و  

ها از بخش اول پرسشنامه استاندارد تعيين مزاج افراد مشخص گردید. سپس جهت تعيين گرمی و سردی مزاج زنان ساکن در واحد
های حاصل  ها با روش مصاحبه تکميل گردید. سپس داده جوان سالم دکتر مرتضی مجاهدی و همکاران استفاده شد. این پرسشنامه 

  spss  22افزار آماریهای ساختمانی، وارد نرمهایشان با توجه به نقشهگيری خانهکد جهت  رسشنامه مربوط به هریک از افراد و از پ
ها و مزاج افراد  جهت بررسی رابطه متغير جهت نورگيری خانه  دو گردید. در این پژوهش با مشاوره از متخصصين آمار از آزمون کای

اگر نتایج بررسی رابطه  دهد و  ( رابطه متغيرها را نشان میp-valueداری )دو، سطح معنیز آزمون کای استفاده شد. نتيجه حاصل ا
 .دار استتوان نتيجه گرفت که رابطه مورد نظر معنیباشد، می درصد  0.5متغيرها کمتر از 

 
 )ماخذ: نگارنده(  فرضيه و جامعه هدف برای آزمون: قيد و شرط انتخاب شهرک 1تصویر

 معرفی محل آزمون فرضيات -3-1

 (2)تصویربررسی آزمون در شهرک نون والقلم شهر کرمان انجام می شود.  
استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار دارد و شهر کرمان به عنوان مرکز استان دربخش غربی استان واقع شده است و از نظر  

  614بلوک و    56که دارای    استهای کرمان  شهرک نون و القلم یکی از شهرکشود.  محسوب میبندی اقليمی، گرم و خشک  تقسيم
های . بلوکاندتر افراد مستأجر از طبقه متوسط جامعهجا بيشواحد مسکونی است که در جنوب شهر کرمان واقع شده و ساکنين آن

 .   هستند این شهرک دارای دو نوع بلوک و سه تيپ پالن

 
: عکس هوایی از شهر کرمان و نمایش موقعيت محل انجام  2تصویر

(گارندهمأخذ: ن) تحقيق )شهرک مسکونی نون و القلم(،  
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 ی توصيفی و نتایجهایافته -4

ای از وضعيت جمعيت مشارکت  خالصه  ،3و تصویر  2دار مورد بررسی قرار گرفت. در جدولخانه و زن خانه  144در پژوهش حاضر  
 نظر مزاج نشان داده شده است.کنندگان از 

(کننده در پژوهش، )مأخذ: نگارنده:  توزیع فراوانی مزاج افراد شرکت2جدول  

 درصد  فراوانی مزاج از نظر خشکی و تری درصد  فراوانی مزاج از نظر گرمی و سردی 

 45.1 65 خشک  41.7 60 گرم 

 35.4 51 تر 40.3 58 سرد 

 19.4 28 معتدل 18.1 26 معتدل

 100.0 144 جمع  100.0 144 جمع 

 

  

 : فراوانی مزاج زنان مشارکت کننده در تحقيق )مأخذ: نگارنده(3تصویر

 
و فراوانی    5و    4تصویرها در  ها، سه تيپ پالن از نظر معماری وجود داشت. نورگيری این پالندر جامعه آماری مورد بررسی از خانه

در جدول  آن داده شده   3ها  با مجموع مساحت    Cو  B است. پالننشان  نورگذر  )دارای سه عنصر  بيشتر  نورگذر  دليل عناصر  به 
با دو جهت نورگيری مواجه بودیم چرا که   A متر مربع(، به عنوان فضایی با نورگيری بيشتر مد نظر قرارگرفته ودر پالن  11تقریبی

ها تنها از یک جهت نور  این تيپ پالن  گرفت و جنوب غربی صورت می  در برخی از  از سمت شمال شرق و   هانورگيری برخی واحد
 متر مربع( درعناصر نورگذر بودند. 6.5گرفتند و دارای مساحت کمتر )حدود می

  
با   Cواحدی تيپ 8-6های :  جانمایی فضاها در پالن بلوک4تصویر

-جنوب شرقی)سمت راست(، پالن بلوک  -نورگيری از شمال غربی
با نورگيری از شمال شرقی نشيمن  A2واحدی تيپ  16-12ایه

 )مأخذ: نگارنده( )سمت چپ(، 

واحدی تيپ   16-12های جانمایی فضاها در پالن بلوک  :5تصویر
A1 راست(، با نورگيری از جنوب غربيِنشيمن ،)سمت 
 -با نورگيری از شمال غربیBواحدی تيپ  16-12هایپالن بلوک

 )مأخذ: نگارنده(جنوب شرقی)سمت چپ(، 
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( ، )مأخذ: نگارنده:  توزیع فراوانی پالن و نورگيری نشيمن3جدول  
هانورگيری درصد  فراوانی پالن   درصد  فراوانی 

B 42 29.2 /جنوب شرقی شمال غربی  42 29.2 

A 54 43 
 34 23.6 ( A1)پالن  جنوب غربی  

 28 19.4 (A2)پالن  شمال شرقی  

C 40 27.8  27.8 40 شمال غربی/ جنوب شرقی 

 100.0 144 جمع  100.0 144 جمع 

 

 
 ( ، )مأخذ: نگارندهنحوه نورگيری های نشيمن فراونی : فراوانی زنان خانه دار ساکن در تيپ های پالن های مشاهده شده و6تصویر

 

بر مزاج  4در جدول   فضا  تأثيرنورگيری  از  درصد مشاهده شده  و  فراوانی  ميزان  آورده ،  نورگيری  و  رابطه مزاج  تحليل  فرد، جهت 

 است.شده 

(های مشاهده شده مزاج زنان برحسب نورگيری، )مأخذ: نگارنده: جدول فراوانی4جدول  

 A1 A2 B C تيپ پالن 

 مزاج
قدار م

 مشاهده شده 
 درصد 

مقدار 
 مشاهده شده 

 درصد 
مقدار 

 مشاهده شده 
 درصد 

مقدار 
 مشاهده شده 

 درصد 

 %34.6 9 %38.5 10 %19.2 5 %7.7 2 گرم و خشک 

 %7.4 2 %7.4 2 %14.8 4 %70.4 19 سرد و خشک 

 %46.2 6 %30.8 4 %23.1 3 %0.0 0 گرم  و تر 

 %20.0 5 %20.0 5 %24.0 6 %36.0 9 سرد و تر 

 %28.6 6 %42.9 9 %19.0 4 %9.5 2 گرم و معتدل 

 %16.7 1 %33.3 2 %33.3 2 %16.7 1 سرد و معتدل 

 %58.3 7 %25.0 3 %16.7 2 %0.0 0 معتدل و خشک 

 %30.8 4 %46.2 9 %15.4 2 %7.7 1 معتدل و تر

 %0.0 0 %100 1 %0.0 0 %0.0 0 معتدل 

 
گرم و معتدل  افراد با مزاج  %28.6 و  مزاج گرم و تر  افراد %46.2، افراد با مزاج گرم و خشک 34.6%دهد که نشان می 4دول نتایج ج
درصد    %42.9و   % 30.8،  %38.5های گرم و خشک، گرم و تر و گرم و معتدل با  مزاجزنان دارای  به ترتيب  و    C  های تيپدر پالن
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افراد دارای مزاج سرد و تر و %    60افراد دارای مزاج سرد و خشک،    %85.2. همچنين  کنندزندگی می  Bفراوانی در پالن های تيپ  

  کنند.زندگی می  Aهای تيپ مزاج سرد و معتدل)در خشکی و تری( در خانه 50%
 

( های مشاهده شده ومورد انتظار مزاج زنان برحسب نورگيری، )مأخذ: نگارنده: جدول فراوانی5جدول  

تيپ  

 پالن 
 موارد مورد بررسی 

 مزاج 

 معتدل تر خشک  معتدل سرد  گرم 

A2 
 

 6 11 11 4 12 12 مقدار مشاهده شده 

 5.4 9.9 12.6 5.1 11.3 11.7 مقدار قابل انتظار 

 %21.4 %21.6 %16.9 %15.4 %20.7 %20.0 درصد 

A1 
 

 3 10 21 1 29 4 مقدار مشاهده شده 

 6.6 12.0 15.3 6.1 13.7 14.2 مقدار قابل انتظار 

 %10.7 %19.6 %32.3 %3.8 %50.0 %6.7 درصد 

B 
 

 12 15 15 10 9 23 مقدار مشاهده شده 

 8.2 14.9 19 7.6 16.9 17.5 مقدار قابل انتظار 

 %42.9 %29.4 %23.1 %38.5 %15.5 %38.3 درصد 

C 

 7 15 18 11 8 21 مقدار مشاهده شده 

 7.8 14.2 18.1 7.2 16.1 16.7 مقدار قابل انتظار 

 %25.0 %29.4 %27.7 %42.3 %13.8 %35.0 درصد 

 
درصد از زنان    50کنند که از این مقدار،  زندگی می  Aهای تيپ  درصد افراد سرد مزاج در خانه  7/70دهد،  نشان می  5نتایج جدول  

درصد زنان    3/77و    Bهای تيپ  درصد از زنان ساکن در خانه  8/76چنين  تحت بررسی در محيطی با نورگيری غربی هستند. هم
های مشاهده شده بيش از  که در تمام موارد فراوانی  هستنددارای مزاج گرم و معتدل )در گرمی و سردی(    Cهای تيپ ساکن در خانه

افراد خشک مزاج در  درصد  2/49دهد که  در بررسی خشکی و تری نيز نتایج نشان می  است.های مورد انتظار به دست آمدهفراوانی
 ، درصد افراد معتدل مزاج 9/42کنند. زندگی می Cهای تيپ خانه  درصد در 7/27و  B% در خانه های تيپ  A، 1/23ی تيپ هاخانه

 سکونت دارند.  Aتر در خانه های تيپ  کنند و بيشترین افراد با مزاجِزندگی می Bهای تيپ در خشکی و تری در  خانه
ها  آزمودنیمزاج دهد، یعنی معناداری بين مزاج افراد در شرایط نورگيری مختلف را نشان می( در رابطه 6)جدول  دو نتایج آزمون کای

 ست. اقرار گرفته تحت تأثير نور محيط 

شدت روابط  و گيریدو برای بررسی رابطه دومتغيرمزاج فرد و نور : آزمون نيکویی بر ارزش کای6جدول
(بين متغيرها، )مأخذ: نگارنده  

افراد مزاج    نورگيری   
 ارزش  آزمون 

Value 

داری سطح معنی   

Sig 

(کایدو  ) Chi-Square .656 .000 

 
دهد، یعنی  مزاج افراد در شرایط نورگيری مختلف را نشان میگرمی و سردی  ( در رابطه معناداری بين 7)جدول  دو نتایج آزمون کای

گرمی و سردی اند و فرض صفر، مبنی بر عدم وجود رابطه در  گرفته ها تحت تأثير نور محيط از نظر گرمی و سردی، قرار  آزمودنی
مقدار کرامر رابطه دو متغير که به عنوان اندازه و شدت ارتباط   .نيستکنند، برقرار  مزاج زنان و رنگ محيطی که در آن زندگی می

ایط نورگيری مختلف حکایت دارد یعنی همچنين نتایج از عدم ارتباط بين خشکی و تری مزاج در شر  دهد.شود، نشان میتعبير می
 .استکنند، برقرار تری مزاج زنان و رنگ محيطی که در آن زندگی می و  خشکی صفر، مبنی بر عدم وجود رابطه در فرض

( )مأخذ: نگارنده مزاج با نورگيری. دو برای بررسی رابطه دومتغير: آزمون نيکویی بر ارزش کای7جدول  

 نورگيری 

 ارزش  آزمون  مزاج فرد 

Value 

 درجه آزادی 

df 

داری سطح معنی   

Sig 

(کایدو گرمی و سردی   )Chi-Square 42.370 6 .000 

(کایدو خشکی و تری   )Chi-Square 7.542a 6 .274 
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 گيری بحث و نتيجه-5

نورگيری    کهدر این پژوهش سعی شد     شود.  بررسی   افرادبه عنوان یکی از متغيرهای محيطی با مزاج  فضای سکونت  رابطه بين 
نشان داد بين مزاج با ميزان نورگيری و جهت بازشو که از نظر معماری بر نورگيری فضا تاثير   حاصل از بررسی آماری  نتایج ها و یافته 

است اما بين نورگيری   برقرار  دی ارتباط کامال معناداریو بين نورگيری فضا و کيفيت گرمی و سر   دارد، ارتباط معناداری وجود دارد
درصد( از زنان ساکن در    7/70کته قابل تامل این است که درصد باالیی )نوجود ندارد.  فضا و خشکی و تری مزاج ارتباط معناداری  

درصد افراد گرم   7/26، درحالی که تنها  هستند  دارای کيفيت سردی در مزاجکه ميزان نورگيری کمتری دارند،    Aهای تيپ  واحد

درصد زنان ساکن در   3/77و    Bهای تيپ  خانهدرصد( از زنان ساکن در    8/76)  صد باالییها ساکن بودند و درمزاج در این خانه
 .  ج گرم و معتدل )در گرمی و سردی( هستنددارای مزا Cهای تيپ خانه

نی داری وجود دارد. در خصوص  عکه بين نورگيری فضا و مزاج افراد رابطه م  دو نشان داددر خصوص سوال اول، نتایج آزمون کای
توان گفت شاید بای که  دارد به گونه  سردی  و  گرمی  منظر  از  دارخانه  زنان  مزاج  روی  بر  تأثيری  نورگيریسوال دوم نتایج نشان داد که  

از نور    بهره مندی بيشترهای کم برخوردار از نور طبيعی روز باعث ایجاد سردی در مزاج ساکنين ساختمان و محيط هایی با  محيط
 اند.روز، باعث گرمی و اعتدال در مزاج افراد شده

ای از وظایف یک معمار آن است که ساختمان را به نحوی  عات حوزه دانش اقليمی و طراحی قسمت عمدهلدر مطا  با توجه به اینکه
امروزه در مقایسه با گردد و  قرار دهد که بيشترین استفاده از نورخورشيد در رابطه با شرایط گرمایی، بهداشتی و روانی آن حاصل  

ین فراهم آوری امکان ورود نور  گذرانند بنابراگذشته مردم بخش زیادی از ساعات عمر خود را در طول روز در فضاهای سرپوشيده می
ای کامالً مطلوب به شمار آید.  ها ایدهمناسب طبيعی برای ارتقاء کيفيت زیستی و نيز افزایش سطح سالمتی، آسایش و کارایی آن

ی ساختمان  دهد و معمار در طراحها را تحت تاثير قرار میگذاری بر مزاج کاربران سالمتی آنشاید بتوان گفت نورگيری فضا با تاثير
نور طبيعی، می از  و مطلوب  حداکثر  استفاده  نورگذر، جهت  قرارگيری عناصر  و چگونگی  ميزان  به  توجه  و  با  تعدیل مزاج  به  تواند 

 سالمتی کاربران کمک کند.

 نوشت:پی 
ها  ، اسالوآورد که مایه صحت مردم هند استوجود میمحيط هندوستان مزاجی به سينا در مثالی اعتدال  و عدم اعتدال صنفی مزاج را چنين شرح داده: » ابن 1

کند؛ بدن یک هندی اگر در شرایط مزاجی اسالو باشد و بخواهد با  می  ن يتأم را   هاآن ی تندرست و  هاستآن کنند که وِیژه اعتدال مزاج در محيطی رشد و نمو می
بنابراین برای هر  ؛  ک اسالو که بخواهد با مزاج هندی سازش پيدا کند نيز صادق استرود. همين موضوع درباره یگردد و از بين می آن سازگار شود، بيمار می

عرضی   هاآن ای وجود دارد که با هوای آن اقليم سازگار است. ليکن اعتدال مزاج در هریک از ای از زمين مزاج ویژههای ساکن هر ناحيهتيره و هر صنف از تيره
 (. 17/ 1  ،1390سينا، )ابن دارد«  طی تفر و افراط ی در  ر خوددااست و پایداری آن نيز بستگی به 

اعتدال  باشد.  نصيب دیگری نشده  صادق است،  یکی  تر باشد و اعتدالی که درمزاج  ها متفاوت است؛ زیرا ممکن است انسانی از انسان دیگر معتدلن ااعتدال در انس 2
تواند موجب اعتدال باشد بلکه دارای دو مرز افراط و تفریط است و اگر  عرضی در هر وضعی نمیی است و حد معينی ندارد. ليکن این امر انسان عرضمزاج در 

اند ولی نسبت به انسان دیگر  ها نسبت به حيوانات و گياهان و جمادات معتدل ن اهمه انسیعنی  ؛  توان به آن مزاج آدمی اطالق کرداز آن مرز خارج شود، نمی
 (.  1390،1/16سينا، ابن ) ند یحساب آ ممکن است غير معتدل به 

 

 : منابع 
 روش. س :، تهرانسيزدهمچاپ  ،ژار(هه) یشرفکند مترجم: عبدالرحمن، 1جلدقانون، (،1390)حسين بن عبداهلل، ،نايسابنـ 

 روشس :، تهرانسيزدهمچاپ  ژار(،هه) یشرفکند مترجم: عبدالرحمن، 3جلدقانون،  (،1390) حسين بن عبداهلل ،نايسابنـ 

 (، هدایه المتعلمين فی الطّب، مشهد: دانشگاه فردوسی1375اخوینی، ربيع بن احمد، ) -

جایی فصلی در طب سنتی بر سالمت انسان و تأثير  نقش تدابير اقليمی مبتنی بر جابه(، 1397) .مریم ،مالزاده یزدانی و  کتایون ،تقی زاده-
 97-123( :14)  7. مطالعات معماری ایران. گيری سازمان فضایی معماری مسکونی سنتی ایران آن بر شکل 

،  17روانی روشنایی روز، دو فصلنامه صفه، دوره    -شناسیادراکی و زیست  (، تأثير نور روز بر انسان، فرآیند1378)  دیهيمی، شهرام.ـ پور
 . 46شماره 
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تعليقات حسين علينقی با همکاری هادی نژاد فالح، ، مقدمه و تصحيح و  1جلد    خوارزمشاهی،  رهيذخ  (،1393)  .لياسماع   ديس ـ جرجانی،  

 : سفير اردهال. تهران زیر نظر یوسف بيگ باباپور،

، مقدمه و تصحيح و تعليقات حسين علينقی با همکاری هادی نژاد فالح، زیر نظر یوسف 2جلد    خوارزمشاهی،  ره يذخ  (،1393. )______ـ
 : سفير اردهال. تهران بيگ باباپور،

، مقدمه و تصحيح و تعليقات حسين علينقی با همکاری هادی نژاد فالح، زیر نظر یوسف 3جلد  خوارزمشاهی،    ره يذخ(،  1393. )______ـ
 بيگ باباپور، تهران: سفير اردهال. 

 تارساخ و یابیمکان در (، نقش باد در سالمت انسان در طب اسالمی و تأثير آن1394)  نژاد، مهدی؛ ربانی، مریم و ترابی، طاهره.ـ حمزه

 .57-43، 5-1پژوهشی نقش جهان، شماره -ایران، فصلنامه علمی سنتی های شهر

منظور تأمين سالمت انسان بر مبنای طب سنتی و اسالمی. های طراحی بومی محيط به مؤلفه   (،1396)  زهرا.  ،ثروتی   و  مهدی  ،نژادحمزه-
 55-77( :4)  5مجله پژوهش های معماری اسالمی. 

بيمارستان شهدای کارگر(،  1393)  .سپيده،  مهاجر شيرازی   - بيماران در بخش داخلی  بر بهبود خواب  نامه ،  بررسی تاثير مالتونين  پایان 
 دانشکده علوم پزشکی  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد  دکترای حرفه ای، 

تهران: موسسه تاليف،   ، در: جستارهایی در چيستنی هنر اسالمی، هادی ربيعی،رویکرد سنت گرایان به هنر اسالمی، (1392) ایرج. داداشی،
 ترجمه و نشر آثار هنری متن.  

الگو در طراحی معماری حمام ایرانی. مزاج به مثابه کهن(، 1395)  .مرضيه  ،امامی ميبدی  و  مهدی  ،صيادی  ؛نيا احمد جواد، دانائی  دیواندری  -
 57-75( :3)  4مجله پژوهش های معماری اسالمی. 

ذاکر، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و  ابراهيم  (، المرشدا و الفصول، پژوهش البير زکی اسکندر. ت: محمد1385ـ رازی، محمد بن زکریا. )
 خدمات بهداشتی درمانی تهران. 

بررسی نقش تغييرات آب و هوا در مکان1400. )، وحيدهرحيمی مهرـ   بنا از دیدگاه طب سنتی(.  ی، مجله تاریخ پزشک .یابی و ساخت 
13(46 :)1-21  . 

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی  ن، ، رساله دکتری،  (، تبيين جایگاه معماری در طب سنتی ایرا1396ـ رحيمی مهر، وحيده، )
 . واحد تهران جنوب

(. تبيين شواهد تاریخی مبنی بر تعامل معماری سنتی با طب 1397. )هرزادم، مهربانی ن، حشمت اهلل ومتدی  ، وحيده؛مهر رحيمیـ 

 .  94-79(: 35) 10پزشکی،  مجله تاریخ .سنتی

  .  38-23(: 50)14ر، باغ نظ. های سنتی؛ حافظ سالمت، عامل درمانحمام  ، (1396. )هرزادم، مهربانی ن، حشمت اهلل و متدی  ، وحيده؛مهررحيمی ـ 

 . 70-64صفحات  (،15هنر ) (. معماری حمام در متون طب کهن و مقدمه رساله دالکيه، مجله گلستان  1388ـ رضوی برقعی، سيد حسين. )

التصریف لمن عجز عن التأليف، حققه و ترجمه صبحی محمود حمامی، کویت: موسسه  2004ـ زهراوی، ابوالقاسم خلف بن عباس، )  ،)
 اداره الثقافه العلميه. الکویت للتقدم العلمی، 

روانشناسی محيطی در معماری و شهرسازی، تهران: سازمان جهاد    کاربرد  (، محاط در محيط؛1390)  .عليرضا  و بندرآباد،  آزاده ـ شاهچراغی،  
 دانشگاهی تهران.

ی معماری اسالمی، سال  پژوهشی پژوهش ها  -(، حمام در متون طب دوره اسالمی؛ نظریه و عمل، فصلنامه علمی1395)ـ طاهری، جعفر.  
 . 63-46چهارم ، شماره دهم ، صص 

ها. مطالعات  معماری طبایع: تبيين رویکردی دربارۀ نسبت انسان و محيط مصنوع بر مبنای چهارگانه (،  1394)  محمد مهدی.    ،زادهعبداله -
 137-156( :8) 4معماری ایران. 

http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=11189&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=11189&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C&qd=6
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، سيناطبيعيات ابن مبنای بر مصنوع  و محيط انسان درباره نسبت پروراندن رویکردی طبایع: معماری(. 1395ی. )محمدمهدـ عبداهلل زاده، 
 دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه شهيد بهشتی تهران رساله دکتری، 

 .مکملالحکمه، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و (. خالصه 1385. )حسين سيد محمدعقيلی شيرازی، -

 موسسه علمی و فرهنگی فضاتهران،  ،1390 چهارمچاپ  های نظری معماری،ها و گرایشریشه(، 1381) .محمد منصور مکی،فالـ 

 ی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.وربهره (، رنگ: نوآوری، 1375). ، فرزانهايکارکـ 

(، رساله دالکيه، تهران: موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل  1387)  ه.ق1272محمد کریم خان بن ابراهيم،  ـ کرمانی،
 دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 .94، 58، صزر قلمشناسی و شناخت طبایع، تبریز:  مزاج (،1394). کاظم ـ کيانی،

 الصحه ناصری، تصحيح رسول چوپانی، تهران: انتشارات طب سنتی ایران.(، حفظ 1390) االطبا رشتی(، محمدکاظم بن محمد. ملک) یالنيگـ 

(. تبيين رابطه طبع افراد با گرایش به معماری سنتی در اقليم  1399بهروز. )  ،منصوری  و  مهناز  ،محمودی زرندی  ؛سيده مریم  ،مهدویه  -

 . 304-283(: 11) 8، معماری اقليم گرم و خشک ,گرم و خشک نمونه موردی؛ شهر یزد

 ی ایران.طب سنت(، حفظ صحت، تصحيح: ناصر رضایی پور، چاپ اول، تهران: انتشارات 1390) .خانـ ناصرالحکماء، ميرزا علی

(، تاثير نور فضاهای داخلی بر کيفيت زندگی و رفتارهای اخالقی 1386)  .بهروز   ،بيرشک و  مهرانگيز  ،مظاهری  ،کاتب، فاطمه  ؛ـ نایبی، فرشته

   .72-65(: 4-3) 2 مجله اخالق در علوم و فناوری، انسان،

 متفکران دید از اخالق و رفتار بر طبيعی محيط تأثير بررسی(، 1389).  تفتی، محسن دهقانی و حمزه نژاد، مهدی ؛کار، عبدالحميدـ نقره
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Abstract  

Quality of life is one of the issues considered by various sciences. According to the Iranian 

traditional medicine, one of the factors involved in the quality of space is how it uses 

natural daylight to affect health and treatment. The effect of daylight on the physical 

health and the mental state of humans has been investigated in numerous studies of 

environmental design with health and treatment approaches. It seems that how natural 

light is received in an artificial environment is one of the factors affecting the residents’ 

temperament. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship 

between space lighting and people's temperament. In this article, which is a pilot study 

due to its limitations, an attempt has been made to explore the relationships between 

people's temperaments and how to receive natural light in space through a correlational 

research method. To investigate the hypothesis, a survey was conducted on 144 

housewives in Kerman. The data were collected through a medical questionnaire on 

temperament and residential unit maps. The data were analyzed by a chi-square test in the 

SPSS 22 software. The findings showed that 70.7 percent of the women living in units 

type A with low lighting levels and receiving daylight from the north-east and south-west 

had moderate depression. Also, 76.8% of the women living in units type B and 77.3% of 

those living in units Type C had warm and moderate temperament. The results of the chi-

square test showed a significant relationship between space illumination and 

temperament. It can be said that the lightening of the space affects the health of people 

by affecting their temperament. Moreover, an architect can help health and moderate the 

temperament of users by designing the building in order to optimize the use of natural 

light in terms of the amount and the exposure to the passing light. 
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