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 چکیده

تهوان رفتهار را مسهتقز از     دارد. محیط و رفتار بهه یدهدیگر وابسهته بهوده و نمهی      بسزایی نقش انسان مغز به گوناگون ادراك و مختلف انتقال احساسات در بینایی

ان القا شود. معمهاری  های قضایی اولین حسی است که باید به کاربر مدانی درونی با محیط تعریف کرد. عدالت، جلب اعتماد و حس مردم ساالری در برخورد با  رابطه

به کهارایی  محیطی، مجموعه دانش، فن و هنری است که با عناصر وابسته و مرتبط از قبیز فرم، رنگ، بافت و .... سعی در بهینه سازی فضاها و دستیابی  و روانشناسی

 و اهمیهت  تحقیق، این از هدف .روش تحقیق پژوهش دارای ماهیتی توصیفی و تحلیلی است معانی و معناها دارد. و کارکرد مناسب در قالب معماری در کنار زیبایی

به منظور دستیابی بهه چگهونگی برقهراری ارتبهاب مهابین       باشد.می "فضای دادگاه" از انسان روان و جسم پذیری تأثیر به با توجه قضایی نقش معماری فضاهای تأثیر

روش تحقیهق پهژوهش دارای مهاهیتی     باشد. کالبدی )معنا و زیبایی( و عوامز کالبدی )عملدرد، فرم سازه( در معماری، نیازمند تحلیز مصادیق مرتبط میعوامز غیر 

سهممی و بررسهی   در این مقاله صدها عنوان کتاب، مجله و مقاله در خصوص روانشناسهی محهیط، معمهاری ا    تحلیلی، موردی و از نوع هدف کاربردی است. -توصیفی

هها   های مطالعاتی انتخاب گردید. استفاده از معماری اسممی و به منظور کشف راز و مرزهای پنهان در ماورای صورت معماری دادگاهای برجسته جهان به عنوان نمونه

مانند: نور، نزئینات، تناسب هندسه و تطابق فضهاها امهری    و چگونگی ادراك و زیبایی توجه به عوامز پنهان که نشان از معنا و زیبایی دارند و همچنین عوامز ظاهری

گردد. در پایان نتیجه تحقیهق بهه    های قضایی که عموه بر کاهش ازدحام و سبب افزایش کارایی نیز می ضروری است. بدارگیری فضاهایی مجزا و کارا در خصوص روند

 صورت خمصه و در قالب یک دیاگرام در شدز بیان شده است   

 

 : بناهای قضایی، روانشناسی محیط، معماری اسممی، دادگاههای کلیدی واژه
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 مقدمه  -1

های تجربی و کاربردی روانشناسی را نسهبت بهه خهود معطهوف کهرده       در حال حاضر، کاربرد روانشناسی در قلمرو فضاهای قضایی توجه تمامی متخصصان زمینه

 انعداس دیگر ویهس از دهد. انجام می خاصی تارهرف ها آن از هریک برابر در و بوده مختلفی سطوح و معانی متضمن که است محیطی با تعامز در همواره است. انسان

 ههدیشه هان با تعامز در محیطی متاثر از روانشناسی دان و رفتارهم  راستای در عاصرهم زندگی های دانش از الگوهای کاربردی ارائه .گردد می باز محیط به رفتار همین

جست. از آنجا که عوامهز تهاثیر گهذار بهر القهایی معنها و زیبهایی شناسهی در          بهره آن از اسممی زندگی سبک ساماندهی و زمینه سازی تواند در می که است اسممی

ارد، به ویهژه کهه محصهول کهار معمهاران بها       معماری اسممی ایران متمایز از سایر کشور هاست حفظ آن خود ارتباطی مستقیم با حفظ فرهنگ و اعتقادات در ایران د

 عبارتند از: دیگر ابعاد محیطی و اجتماعی در تاثیر و تاثر است. از این میان عوامز موثر در معماری اسممی جهت دست یابی به نظم، هماهنگی و زیبایی

 وجود معناگرایی در معماری اسممی ایران و تجلی آن در کالبد بناها. -1

 ای معماری اسممی در ارتباب با بناها. سازهخصوصیات  -2

 تعیین ارتباب میان معنا، زیبایی، فرم و سازه معماری اسممی در معماری بناهای معاصر  -3

 (. 1393)حجازی و سراج، راهدار طراحی معماری حال و آیندهاستخراج اصول ارتباب مابین معماری، معنا و روانشناسی به منظور  -4

گهردد: دیهدگاه )ابژکتیهو( و در     گیرد؛ رفتار انسانی به عنوان نتیجه محیط فیزیدی مطرح مهی  طی در زمانی که محیط فیزیدی مورد توجه قرار میروانشناسی محی

 )دیدگاه سوبژکتیو(.  شود وان معلول این رفتار تلقی میگیرد؛ محیط فیزیدی به عن نگاهی دیگر وقتی رفتار انسانی مورد توجه قرار می

ای  های قضایی به وضوح قابز درك می باشد. به گونهه  دم توجه به معیارهای کمی و کیفی در دادگاه ها و عدم تامین نیاز فردی، اجتماعی و معنوی مدانامروزه ع

باشهند. در برخهورد    استیجاری مهی ها ناخواسته  ترین اصز در ساخت این بناها، در نظر گرفته نشده و یا این مدان که توجه به حقوق مردم در بناهای نوپا به عنوان مهم

ی خطیهر قهوه    که وظیفهه اول مراجعان، ایجاد حس اعتماد به قانون و تجلی عبور از تاریدی زندگی و رسیدن به حدمت و فرزانگی امری اجتناب ناپذیر بوده، به طوری 

دهد. ایجاد رضایت تمامی افهراد، اعهم از مراجعهان، کارکنهان و حتهی       یقضائیه، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت در جامعه را در دادگاه پوشش نم

 مجرمان با توجه در بهبود روند کاری دستگاه قضایی موثر و غیر قابز چشم پوشی خواهد بود.

روانهی و رفتهاری افهراد در علهم     هدف از این تحقیق بیان الگویی از ندات و چیدمان اثر گذار دست آوردهای علمی در طراحی فضاهای قضایی با توجهه بهه نیهاز     

 باشد.   روانشناسی و ارتقاء کیفیت معنوی و مادی فضای دادگاه ها بر پایه معماری اسممی می

 روش تحقیق -2
 گیرد .برداری از کتب مورد نیاز صورت میاین تحقیق به شیوه کتابخانه ای و فیش 

ههای روانشناسهی    های نوین در زمنیه پیرامون مبانی نظری تحقیق و بررسی یافته .(Arizi & Farahany, 2008)ش این مطالعه بر روش تحلیز محتواشیوه پژوه

 و اسهناد  و مهدارك  مراجعه به داده ها با گردآوری که بوده تحلیلی و توصیفی روش، نظر محیط، طراحی معماری و معماری اسممی استوار بوده است. این پژوهش از

 خواهد گرفت. صورت مشابه نمونه های مشاهده همچنین

ای شامز  مطالعه و فیش برداری از کتب، مقاالت و مجمت علمهی معتبهر،   آوری اطمعات، تنظیم ادبیات و مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانهمرحله جمع در 

 .  شبده اینترنت استفاده شده است های اطمعاتی وها، بانکنامههای موجود در مجمت داخلی و خارجی، پایانمقاله

 پرسش تحقیق -3
 گذارد؟ های محیط دادگاه ها اثر می کدام ویژگی اجتماعی، روانشناسی، فرهنگی و عدالت طلبی از منظر اسمم بر ویژگی

 باشد؟ روابط و اثرات محیط بر انسان چگونه می _

 مدانسیم های اثر گذار دادگاه ها بر روابط انسان و محیط؟ _

 پیشینه تحقیق  -4
را  شناسهی محهیط  مهیمدی ظههور علهم روان    1970پروشانسدی ،ایتسلن و ریولین در سهال   "قرن بیستم مطرح گردید60از اواخر دهه  موضوع روانشناسی محیط

ههای بهه جههت    پهژوهش  1970،1960پیش از دههه ههای    البته .(1388)عینی فر،محیط اجتماعی کالبدی اعمم کردنددرکتابی یا عنوان روانشناسی محیط انسان و 

( توجهه بهه مطالعهات رفتارانسهان و     1380)مرتضهویی ، "شهدند یا روانشناسی اکولوژیک منتشر( مهی ر متقابز انسان و محیط تحت عنوان )علوم اکورفتاری( بررسی تاثی

نجام شده آنهان تهوجهی   های ابرخمف روانشناسی سنتی که پژوهش روانشناسی بوم شناختی(( ارائه شد.شدز می گیرید. ابتدا با واژه )) مدان و محیط که رفتاردر آن

نداشت. در روان شناسی بوم شناختی مفهوم ارتباب انسان با محیط یا بهوم خهویش مهورد توجهه قهرار گرفهت. اصهول و شهیوه ی          به ارتباب انسان با محیط کالبدی او

های دینی، برخی با نگرش اسهممی و برخهی    ر اساس آموزهباشد. معماران مسلمان ب زندگی اسممی از سرآغاز تاریخ تاکنون در راه انتخاب حقیقت، تدامز و توسعه می

 اند. با نگاه التقاطی و برخی نیز با بینش سدوالر، وارد شناخت و ساخت معماری اسممی شده

معمهاری اسهممی بهه    ها نسبت به تحلیز معماری اسممی متفاوت بوده است. شایان ذکر است که قدمت توجه به تاریخ هنهر و   های انجام شده، دیدگاه در بررسی 

های مورد بررسی در این مقاله، در عین حال که از دیدگاه های گوناگون موضوع را رصد کهرده انهد؛    های علمی، حدود نیم قرن است. نحوۀ نگرش صورت نظریه پردازی

طلبهد.  د که هر کدام تأمز خهاص خهود را مهی   ان یستهاز سطوح مختلفی برخوردار هستند. به عبارتی، برخی سطحی و برخی عمیق تر به پدیده ی معماری اسممی نگر

سط صهاحب  نمایش داده شده است که در آن از نظریات گوناگون ارائه شده تو 2های مرتبط با آن در شدز عهای از چگونگی ارتباب مابین معماری و زیر مجموخمصه

 (.1393)حجازی و سراج، نظران بهره برده شده است
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 (1393معماری با عوامز مرتبط با آن )حجازی و سراج، ارتباب  _1شدز 

 

 علل توسعه، ماهیت و ادراک روانشناسی محیطی -5
سهازد   ها مجهزا مهی   خهای به شناخت روان شناسانه رفتارهای انسان دارند. زیرا آنچه روانشناسی محیطی را از سایر شا معماران و طراحان شهری امروزه توجه ویژه

ای مستقیم و غیر مستقیم بهر رفتهار انسهان اسهت      ا با محیط کالبدی است. روانشناسی محیطی ملزم به بررسی تاثیرات محیط کالبدی به گونهگ رفتارهارتباب تنگاتن

 رابطهه  بررسهی   محهیط،  شناسی روان گردد. می مطرح محیط نشناسی روا حیطه در کالبدی محیط با رابطه در انسان، رفتار شناسانه روان (. شناخت1380)مطلبی، 

 (. Gibson, 1997)شود می تعریف وی فیزیدی قرارگاه و فرد بین متقابز

های اجتماعی و روان شناختی سهاکنین   ی شصت میمدی در سنت لوئیز آمریدا به بررسی ناهنجاری طراحان و پژوهشگران علوم اجتماعی زیست محیطی در دهه

داد. بهه طهوری تخریهب     ها، جرم و جنایت خبر مهی وعه از گسترش روز افزون ناهنجاریکالبدی این مجم مجتمع پیروت وآیگوه پرداختند. نتایج نشان بررسی ساختار

ههای موجهود   س برای کشف و بر طرف ساختن کاستیاین مجموعه مسدونی را، امری اجتناب ناپذیر ساخته بود. اگرچه همداری بین طراحان و پژوهشگران روان شنا

های متفاوت در میان طراحان  و روان شناسان این عمز را دشوار سهاخته اسهت   ن تردید امری واجب بود، اما نگرشاستفاده بدو در طراحی فضاهای معماری و شهری

(Pufall , P.Dunbar 1992.) 

ههای  طوری کهه معمهاران نیهاز    های زیبا شناختی فضاها داشته تا توجه به مسائز کارکردی آن. بهاز نظر روانشناسان، معماران تاکید زیادی بر مسائز فرم و جنبه

انهد. از ایهن رو   های زیبا شناسانه و انتزاعی خود ساخته و مردم را بیش از پیش با محیط طراحی شده نامانوس سهاخته واقعی و روزمره استفاده کنندگان را قربانی ایده

مطالعهات بهارکر   ق محیطهی مهانوس بهرای مهردم برآمهد.      در جههت خله   ها، سبب پیدایش زبانی مشترك در تمش برای ساخت و ایجاد دانشی نواین تفاوت در نگرش

(Barker, 1968با توج .)ی انسان و رفتارهای او در مقرهای رفتاری منعدس کننده این واقعیت است که بر خمف روانشناسی سنتی، پهژوهش در ارتبهاب   ه به مطالعه

 بین رفتار انسان و محیط کالبدی امری اجتناب ناپذیر است.

هایی چون انسان شناسی، جامعهه شناسهی و حتهی علهوم سیاسهی و اقتصهادی اسهت. روان         شناسی محیط زیر مجموعه ی علوم رفتاری است و شامز دانش روان

  رفتهار انسهان و حهس تندرسهتی پرداختهه اسهت.       بهر  کالبهدی  محهیط  تأثیرات بررسی به مختلف های دیدگاه شناسی محیطی به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم از

ارتبهاب  ی، چگهونگی  مفاهیمی که در روان شناسی محیطی در ارتباب با طراحی باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از: ادراك و شهناخت محیطهی از قرارگاههای رفتهار    

ههای محهیط    ها و توانشهمزیستی با قابلیت نیاز انسان درگیری از این داده ها در ساخت تئوری طراحی همراه با مفا هیمی از قبیز انگیزه، محیط و رفتار مردم و بهره

تهرین  کیفیت هیجانی و عاطفی محیط، مههم  (. از دیدگاه راسز و اسنودگراس1380)مطلبی، دارد وری از نشر روانشناسانیت خاصی در نظرات طراحان با بهرهکه اهم

سهممتی و  توانهد بهر   طرات مهرتبط بها یهک موقیعهت اسهت، مهی      و خو و خا بخش رابطه فرد با محیط است. زیرا کیفیت عاطفی محیط که عامز اصلی در تعیین خلق

 (.Russell and Snodgras. 1987)تندرستی فرد اثر بگذارد

 شناسهی  پروشانسهدی معتقهد اسهت، روان   . شود می دگرگون محیط وسیله به وی تجارب و رفتار همزمان، و کند می دگرگون را محیط فرد تأثیر متقابز، این در

آیهد و گهاهی    هر محیط فیزیدی، اجتمهاعی نیهز بهه شهمار مهی      وی عقیده بر بنا دارد. کار و سر شانمحیط و مردم میان روابط و تعاممت با که است ای رشته محیط،

کالبدی، ارتباب تنگهاتنگی  توان نتیجه گرفت. رفتارهای انسان و محیط  (. از تعاریف فوق چنین میProshansky,1970)زی این دوجنبه از محیط ممدن نیستجداسا

تهاثیر محهیط فیزیدهی قهرار      حیط بر این موضوع بوده است که چگونه رفتار، احساسات و حس تندرستی انسان تحتهیده روان شناسی مهبا یددیگر دارند. در واقع تاک

 (.Russell & Mehrabian, 1974)می گیرد

از حد باعه   دهد که میزان اطمعات موجود در یک محیط، از ظرفیت پذیرش و درك انسان فراتر گردد. این درحالی است که تحریک بیش تحریک زمانی رخ می

یی، )طباطبائیان و تمنها یز با چالش ههای محیطهی محهروم سهازد    گردد، و عدم انگیزه کافی سبب ارگانیزم عملی انسان را از تطبیق موفقیت آماختمل در علملدرد می

1392; Kaplan and Kaplan, 1989.) 

ر عقیده محققهین آن  (. بنا بKaplan & Kaplan, 1989)ام، خوانایی، پیچیدگی و رازگونگیکنند: انسج های ما را تعیین می از دیدگاه محققان چهار عامز واکنش

 ت اند از: ازدحام، الودگی صوتی، کیفیت هوا و میزان نور.های محیط ساخته شده که به طور مستقیم بر سممت روان اثر گذارند عباردسته از ویژگی
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 بررسی اجمالی نظرات محققین در خصوص رابطه ی بین محیط و استرس _1جدول 
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       *    * * (1987محرابیان )

 *    *   * * * *  (1989و 1982کاپمن و کاپمن )

 * * * * *    * *   (1998ایوانس و مک کوی )

  *    *       (2003ایوانس )

  *  *  *       (1975آلتمن )

         * *   (1960لینچ )

   *          (1979گیبسون )

  *           (1986کوهن و همداران )
 

 زیبا شناسی در معماری اسالمی  -5-1

ی مستقلی برای آن فرض نشهده  ادراك حسی مرتبط با نظم و یدنواختی، در عین دارا بودن ترکیب بندی و اعتدال، تناسب و هماهنگی دانسته شده است و هست

شمارند کهه منجهر بهه خلهق فرمهی       ها بر می ها، رنگ اجزاء، خطهای خاص و ترکیب معینی از  (. برخی ادراك زیباشناختی را مرتبط با تناسب1384گران، است)ریخته

ههای هنهری از آن تهاثیرات حسهی دریافهت       دههد و مخهاطبین در برابهر اثهر     گردد. به عبارتی سنجش زیبایی در پی اداراکات حسی روی مهی  خوشایند و لذتبخش می

بهایی شناسهی معمهاری    مایه اصلی فلسفه اسممی سهه عنصهر زی   طی ذات با وحدت و آب، بنیابد. نور، جلوه خداوند؛ رنگ، کثرت ارتبا کنند، زیباشناسی اهمیت می می

 .(1396)امامی جمعه، اسممی هستند

 معناگرایی در معماری اسالمی  -5-2

از و و صهور زمینهی   مزگرایی همسو با معماری سنتی مسبب نگرشی است که بر عالم هستی دارد. تجلی حقایق سنت با قواعهد آسهمانی از یهک سه    رمعناگرایی و 

ههای  کهه هنر  (. معماری سنتی در باالترین مرتبه خود سهعی در تجلهی حضهور الههی در صهور مهادی دارد.      1393)حجازی و سراج، یابد سوی دیگر پیوندی عمیق می

 (.Warren,1984)ندکن ا را در هنر اسممی یاری میهمچون خوشنویسی، هندسه، اسلیمی، عناصر رمز گونه خلقت مانند نور،آّب... تجلی معن

ی وصول به حقیقت معنهوی  معنا و حقیقت بیش از هر چیز در هنر و معماری ایرانیان اهمیت دارد. مانند زیبایی معقول از نظر افمطون اشاره و رمزی تمثیلی برا

همچون دعوت به نور و از ظلمت و تاریدی است، به ویهژه  ها اشاره کرد که در مخاطب  توان به نور ورودی از سقف (. از معانی رمز گونه می1393)حجازی و سراج، است

توان سماع عاشقانه چشم را حس نمود. این خوشنویسی سرآمد همه هنرهاست که در آمیزش با نقوش اسلیمی، هندسی، نهور و رنهگ    ها می حرکت نور بر نقش و نگره

توانهد نقهش بهه سهزایی      برد. این در حالی است که تبلور قداست در ظاهر معماری می به وجه معنوی و اعتقادی هر شخص در بناها رجوع کند و شخص را در فدر فرو

چهره ههای متعهدد    )سمبولنور )سمبول وجود الهی( به رنگ ها(.  همچنین اندسار خیزه کننده 1393)حجازی و سراج، روان مخاطبین دادگاها ایجاد کند در آرامش

 (. 1379)حجازی، روی خداوندی استهای رنگین یادآوری از جلوه وجود( توسط شیشه

 اثرات روانی  نور در معماری محیط قضایی -5-3

 (.1392باشهد)اکبری و نهوری،    می غیرقابز اندار انسان، در مثبت انرژی تولید و نیروبخشی قدرت خوی، و خلق و رفتار و روان بر مناسب نور مثبت تأثیر امروزه

 اجتمهاعی  یها  و روانشهناختی  یها  واههی  مسهأله  یک تاریدی فقط از ترس یا و روشنایی به عمقه و اشتیاق و دارد مغز درونی هایبخش فعالیت بر مستقیم اثر نور زیرا

 نیهز  مختلهف  تحقیقهاتی  ههای  پروژه در وی اخمقی کیفی ارتقاء نهایت در انسان رفتار و خوی خلق و در آن تأثیر و روان سممت در نور بهینه اثربخشی بلده نیست،

ههای محیطهی    های محیطی خاص، خلهق نماینهد. ویژگهی   طور کلی طراحان با انواع متنوع نور پردازی فضا، قادرند در فضا ویژگی (. به,Nayebi 2008)است شده ثابت

رل شهده وارد فضهاهای   تواند جهت آرامش و آسایش روانهی و زیبهایی بهه صهورت کنته      ایجاد شده، تاثیر روانی خاص بر روی بهره وران به جای خواهد گذاشت. نور می

 ; Kripke et al., 1983)مایهد ن مختلفی گردد. مطالعات بسیاری اثر نور طبیعی را بر سممت روان، از جمله کاهش افسردگی و کاهش سطح بر انگیختگی تاییهد مهی  

Veitch et al., 1991های نور درفضا، روشن کردن محیط و ایجاد توانایی در کاربران فضاست. در صورت افزایش میزان نور در فضا از حهد مطلهوب،   (. یدی از عملدرد

دههد بهه طهور کلهی گرایشهی قهوی بهه         (. مطالعات بسیاری در این زمینه نشان مهی Evans & McCoy, 1998)به دنبال آن استرس ایجاد می گرددتحریک روانی و 

ممدهن اسهت   های روشنایی با طیف کامز، بر عملدرد اثر مثبت دارند و المپ های فلورسهنت   عی در مقایسه با نور مصنوعی وجود دارد. به عموه المپانتخاب نور طبی

 (. Kuller & Lindsten, 1992; kripke et al., 1983; Veitch et al., 1991)سطح تحریک را باال ببرد

تهرین محهور زیبهایی     را اصلیعوبت و سختی و سردی سنگ و بنا نقش بسزایی دارد، تجلی متافیزیک نور بر فیزیک بنا، آندر معماری اسممی نور در کاستن از ص

شهد و گهاهی نهور طهوری از      شناسی معماری اسممی در عرفان و معنا قرار داده است. در بناها از کف براق، و درخشنده و سطوح دیوارها برای شدار نهور اسهتفاده مهی   

هها را بهه درون زمهان     بخشهد و نقهوش، اشهدال و طهراح     تابید که انعداسی در پی دارد. نور به تزیین معماری اسممی کیفیتی پویها مهی   ی الماسی شدز باز میها سقف

الی  بهه  اسهممی از ال بخشهد. نهور در معمهاری     های منقوش و سطوح گچی و آجهری، بافهت مهی    های شدید ایجاد کرده و به سنگ کشد. نور و سایه در سطوح، تقابز می

سهازد و پوششهی زمانمنهد و     ها رد شده و نقوش را بر روی سطوح پشتی و داخلی نمودار مهی  های نقوش پنجره های گچی و مرمری و شیشه ، جداره های چوبی مشاربیه

را  های جهان در بدو ورود بهه سهاختمان خهود    معماری دادگاه(. عموه بر این در بررسی بسیاری از 1392)ضیا بخش و بهرامی نژاد، ردآو متغیر از رنگ و سایه پدید می
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یدی بهه سهوی   بیننده به تدریج از عمق تار ها، با باال رفتن از پله .شود که روبروی شما پلدانی است که به یک منبع نور ختم می در مدانی تاریک خواهید یافت در حالی

 (.Yacobi, 2016)شود نور حدمت و فرزانگی کمرنگ میا عبور از عمق تاریدی زندگی مادی به سوی گذارد. مراحلی که طی آن کفر ب می نور باشدوه آفتاب قدم
 

                       
 اسرائیزالف( دعوت برای خروج از ظلمت و پیوستن به نور، مسجد جامع اصفهان، ب( عبور از عمق تاریدی به سوی نور آفتاب، دیوان عالی  _2شدز                  

  https://fa.wikipedia.org/wik :منبع                                                 https://fa.wikipedia.org/wik منبع:            
 

ها احساس شادی و شعف کند و بیشترین لهذت را از بهودن و مانهدن     سبب می شود انسان با قرار گرفتن در برخی از فضاها و مدان یدی از عوامز بسیار مهمی که

(. 1386)نهایبی و همدهاران،   ازی ارتبهاب دارد هایی غمگین، دل مرده، افسرده و بی قرار شود با اصز مهم نور و نورپرد در آن محیط ببرد و یا بالعدس در فضاها و مدان

در شههر تورکینهگ فرانسهه تهیم معمهاری       Lille Metropoleدادگهاه   Roubaix-Tourcoing  و  Lilleدر پهی ادغهام دو دادگهاه     2013در همین راسهتا در سهال   

PetitDidier ا با استفاده از پاسیو در ابعاد قابز توجه کردند. ایهن امهر   با هدفی معنا گرایانه و با هدف خلق عناصر نمادین، در تمام نقاب سعی بر هدایت نور به قلب بن

ای بنها مهورد توجهه قهرار گرفتهه      حتی با شبیه سازی روشنایی ها به شدز خورشید، و با تدیه بر نماد خروج از ظلمت و تاریدی و رسیدن به نور و درستی در همه جه 

 (.ArchDaily, 2015)است
 

                      
 در شهر تورکینگ فرانسه با هدف تجلی نماد نور و دوری از ظلمت Lille Metropoleدادگاه  _ 3شدز 

  
صهوص قضهات،   ارتباب بین مفاهیم و ایجاد گوناگونی فضا در راستای ایجاد نشاب، اهمیت به کیفیت فضاها و فراهمهی امنیهت و آرامهش بهرای کلیهه افهراد بهه خ       

ملی چهون تهنش را   کارمندان، مراجعان و به بخصوص مجرمان امری ضروری است. هر چقدر فضای دادگاه، سبب آرامش و حس احترام و اعتمهاد در افهراد گهردد عهوا    

دالت عنی عه ههها یه  گام نهادم در مسیر رسالت دادگهاه  ذار بوده، بلده سببهرد اثر گهمح فهن امر نه تنها بر اصهانگیزد. ایو آرامش و امنیت را در فرد بر میکاهش داده 

 (. 1392)ضیا بخش و بهرامی نژاد، گرددمی

 اثرات روانی رنگ ها در محیط قضایی -5-4

 ,Shamgholi)اسهت   رسهیده  به اثبات انسان روان تبدیز و تأثیرشان بر و اجتماعی شخصیتی حاالت و درونی احساسات از نمادهایی به ها قرن طی در ها رنگ

یعنی مساله رویهت  . البته نقش رنگ در آراستگی و ایمنی محیط کار و زندگی، بیانگر یک واقعیت روانشناسی است، که از واقعیت شیمیایی رنگ متمایز است، (2011

ای اسهت   تواند از راه گوش خوشایند و لذت بخش و قابز درك باشند، رنهگ نیهز پدیهده   . همان گونه که ارتعاشات صوتی میرنگ با ساختمان بنیادی رنگ تفاوت دارد

بهه طهوری کهه رابطهه مثبهت بهین        .نمایهد بیهین مهی  تواند در مغز انسان داشته باشد. رنگ رابطهه عملدهرد و احساسهات را ت    که از راه چشم اثرات مفید یا مضری می

 (.Mehrabian & Russel , 1974)باشدو نیز بین اشباع و رضایت مندی میدرخشندگی و رضایتمندی 

بها توجهه بهه     .(Wexner, 1954)را به مراجعهان انتقهال دههد. وکسهنر    ای که آرامش  توجه به طراحی فضاها، برای نمونه استفاده از عناصر، مصالح و رنگ به گونه

 (.1)شدز با حاالت خلقی زیر ارتباب دارند های خاص آزمایشات متعدد رنگ
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 (1392ها بر گرفته از )ضیا بخش و بهرامی نژاد،  حاالت روحی رنگ _4شدز 

 

هحت تهاثیر قهرار   احساس آدمهی را ته  لی، هراحی داخهاید. رنگ در طیت، عهنصر فرم از طریق رنگ معنا میقیقهاند. در ح برخی رنگ را خاصیت بصری فرم دانسته

کند. در کاربرد رنگ توجه بهه   شود. کاربرد رنگ از یک فضای داخلی به فضای دیگر فرق می ضمن آن که باع  حس مقیاس هم می :کنددهد و روی فرم تاکید میمی

نفسهی،  لوژیدی متفاوتی در فشهار خهون، ضهربان قلهب، سیسهتم ت     های فیزیو ها سبب پاسخ (. رنگ2007)هفت اصز برای طراحی، های روانی افراد ضرورت دارد یژگیو

 (.1390)سرابی و همداران، گوارشی و دمای بدن می شوند

باعه  بهروز   هها مهورد توجهه قهرار نگیهرد،      کند که اگر این مسئله در انتخاب رنهگ  های متفاوتی را در افراد ایجاد می های فرهنگی افراد، حسرنگ بسته به زمینه

گری، در مصر حس مرگ، در هند خمقیت، در ژاپن عصهبانیت   ده، حس خطر، در فرانسه حس اشرافیگردد. برای مثال، قرمز در ایاالت متحدر گمی میپریشانی و سر

و در ژاپهن  یهابی  تواند در ایاالت متحده حس امنیت، در فرانسه جنایتداری، در مصهر حاصهلخیزی، در هنهد کام    کند. همچنین رنگ سبز می در چین سادی را القاء می

 های فرهنگی و اقلیمی هر ناحیه پیش از انتخاب رنگ، امری مهم و اساسی است. (. لذا توجه به زمینهDaggett, 2008)حس جوانی را القاء کند

ن یها متضهاد را   های آکسها مانند رنگها گیرد و سایر رنگته در محیط مورد استفاده قرار میها به کار رف  ای برای سایر رنگس زمینهرنگ زمینه، اغلب به عنوان پ

ها بر دیگهر   گذاری آنای داشته و میزان تاثیرسعت حضورشان در فضا، جایگاه ویژه(. در این میان پوشش دیوارها به و2008)کنتراست در رنگ، در خود جای می دهد

عت و نور فضا نیهز بسهیار مهوثر    محیط، دیوارهای و رنگ انتخابشان در تغییر وسلوازم دکوراسیونی، بسیار چشمگیر تر است. گذشته از موضوع تاثیر بر روی دیگر لوازم 

 (.1390)سرابی و همداران، است

 تاثیر محیط بر فشار عصبی و استرس  -5-5

سهازد. بهه   تفاده مهی برای موجودی خاص قابز اسه های سازمان یافته است. آن دسته از خصوصیات کالبدی است که آن را  ها و قابلیتای از توانشمحیط مجموعه

 (.Gibson, 1979)کننده نیاز انسان یا حیوان باشد شود عملدرد آن، تامینهایی است که سبب میر یک شی یا یک مدان، دارای ویژگیعبارت دیگ

 عملدهردی،  قابلیت یا توانش عدم نماید.استرس می ایجاد و ندارد عملدردی قابلیت محیط آن باشد، نداشته مطابقت انسان ذهنی الگوهای با محیط عملدرد اگر

 نداشتن سازگاری و هانشانه کثرت مبهم، هاینشانه نامشخص، بازخوردهای ادراکی، عوامز اشتباه ادراکی، ناگهانی تغییرات ابهام، مانند آید می پدید مختلف دالیز به

 یا بیرونی فشار یا و تهدید تغییر، هر مقابز در است انسان بدن استرس واکنش فیزیولوژیک .(1392)طباطبائیان و تمنایی، فضا از وران و بهره طراحان ذهنی الگوهای

توانهد سهبب واکهنش    کنهد کهه مهی   و روانی تعریهف مهی  وی خارجی، جسمی های قای از محركبر هم می زند. استرس طیف گسترده انسان را روانی تعادل که درونی

کنهد.  های خارجی را شناسایی میارد: واکنش هشداردهنده: بدن محركاند. سازکاری عمومی سه بخش مجزا دعمومی نامدهآن را سندرم سازگاری ی گردد که نجسما

 .(Adolph,1995)کندشروع به خاتمه افدامات دفاعی می دهد. خستگی: بدنهای دفاعی انجام میبدن در برابر عامز استرس پیشگیریسازگاری: 

توانهایی  های محیط پیرامهونی و ارزشهیابی وی و   ی است که بین ادراك فرد از الزاماد بلده استرس ناشی از عدم موازنهزا نیستن ها به خودی خود استرس موقعیت

ات محهیط و  ت دیگهر بهین ضهروری   آید. بنابراین تنها زمانی که فرد نتواند با الزامات محیط پیرامونی مقابله کند، یا به عبهار  ها به وجود میخویشتن در پاسخدهی به آن

 (.Evans & Cohen, 1987)گردد داشته باشد، استرس ایجاد میهای انسانی ناهمگرایی وجود ظرفیت

 تاثیر محیط بر کاهش و افزایش استرس  -5-6

. همهراه بها کهاهش    گرددت ذهنی مثبت سبب بازسازی ذهنی میدر صورتی که معماری مدان در بردارنده عناصر آرامش و نشاب باشد، با کاهش تنیدگی و و اثرا

های شخصهی خهویش برقهرار سهازد     ر، بین الزامات محیطی و توانمندیفرسودگی ذهنی ناشی از استرس و افزایش انرژی مثبت روانی، فرد قادر خواهد بود تعادلی بهت

(Evans and McCoy, 1998.) 

هها، در صهورت    ههای کهاپمن  آورد اما بر پایهه پهژوهش   وجود می انسان به نظریه بازسازی تمرکز ذهنی، توجه متمرکز اختیاری، خستگی یا فرسودگی ذهنی را در

یابد: فاصله گرفتن از حلقه تمرکهز، وسهعت بخشهیدن بهه دایهره دیهد، شهیفتگی و جاذبهه،          های بازسازنده، فرسودگی ذهنی بهبود می وجود چهار ویژگی در زیر محیط

(. وجود عناصر طراحی سبب جذب توجه انسهان شهده و بهه دنبهال آن بازسهازی ذهنهی       1392تمنایی،  )طباطبائیان وهای فردهماهنگی و همسازی محیط با خواسته

یابد. بعد شیفتگی با تدیه بر عناصر طراحی، همچون مناظر طبیعی، قابلیت تماشای محهیط از پنجهره   ترس ظرفیت روانی انسان افزایش میاتفاق افتاده، و با کاهش اس

 (.Kaplan & Kaplan, 1989)آیدروان به وجود مینمایشی مانند آب و عناصر 

 دهد که میزان اطمعات موجود در یک محیط، از ظرفیت پذیرش و درك انسان فراتر گردد. این درحالی است که تحریک بیش از حد باعه  تحریک زمانی رخ می

)طباطبائیان و تمنهایی،  ههای محیطهی محهروم سهازد    بیق موفقیت آمیز با چهالش را از تطگردد، و عدم انگیزه کافی سبب ارگانیزم عملی انسان اختمل در علملدرد می

1392; Kaplan and Kaplan, 1982.) 

ها به طور عمده بها حهواس بینهایی و شهنوایی انسهان در ارتبهاب اسهت. از        ی ارتباب مستقیم دارد. این ویژگیهای داخلسطح تحریک فضا بر انسان با ویژگیتاثیر 

ههای محهرك، تهراکم زیهاد الگوههای فضهایی، نهور        آمیز بودن فضا، جدید بودن ویژگی محیط، الگوی نامربوب فضایی در یک فضا، پیچیدگی و رمز دیدگاه روانشناسان

ههای سهمعی و   آمیز، ازدحام، ویژگیضا داخلی، مجاورت با منابع تحریکیابی مناسب در یک فمدان جهتموجود در فضا، میزان گرما و رطوبت، شدز و فرم فضا، عدم ا
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 & Aiello, 1987; Baum)ک و ایجهاد اسهترس در انسهان موثرنهد    های موجود در فضا، شدت تنوع و تغییر ناگهانی در فضا، در افزایش میزان تحریبصری انواع المان

Paulus, 1987; Evans & McCoy, 1998; Mehrabian & Russell, 1974.) 

خود با استفاده از نظر خواهی از مراجعان، وکمً و قضات در خصوص روانشناسی کالبدی محیط و تاثیر بهر فشهار    های ( در بررسی1392ضیا بخش و بهرامی نژاد )

تجمع عمومی و طراحی فضاهای نیمه باز بها دخالهت طبیعهت و نهور طبیعهی       ،عصبی و استرس بیان داشتند بیشترین آمار نظر خواهی مختص توجه به فضاهای سبز

ی روزنامهه و  یی بهرای نگههداری کودکهان و مطالعهه    ، فضها نگ، فضاهای عمومی، مشاوره رایگهان حی برخی فضاها برای مراجعان، از قبیز: پارکیاست. عموه بر این طرا

 اند.اره داشتهکتاب از جمله مواردی است که جامعه آماری به آن اش

بدارگیری و طراحی فضای نیمه بسته و کهاربرد نهور طبیعهی عنهوان شهده اسهت. بهه        عموه بر این، بهترین پاسخ روانی برای کاهش استرس توسط جامعه آماری 

توان برداشت کهرد کهه اسهتفاده    به نتایج میهای بعدی قرار داشتند. با توجه ه از مصالح بومی و طبیعی در رتبهطوری که کاربرد رنگ مناسب، طراحی حیاب و استفاد

)ضهیا بخهش و   کاربران مراکز قضایی داشهته باشد  تواند نقش بسزایی در کاهش استرس و فشار عصبی مراجعان وشین میهای پیمعماری اسممی با توجه به دانستهاز 

 (.  1392بهرامی نژاد، 

 های قضایی از دید مراجعان  مکان -6
ههای   آماری اسهتان مازنهدران، سهاختمان    ی درصد از افراد جامعه 70های قضایی به عنوان نماد شهری دریافتند، که بیش از  محققین در بررسی اهمیت ساختمان

توانند با تاثیر مثبت بر سهیمای شههر بهه عنهوان نمهادی معاصهر بهرای         (. بناهای قضایی می1394)ابراهیم زاده و تقوی، کنند به عنوان نماد شهری تلقی میقضایی را 

 شوند. گیرایی و خوانایی در شهر برای عموم مردم میدستگاه قضایی کشور محسوب شده، و باع  سیمای مناسب شهری باشند. این نمادها باع  

گردد. حس تعلق در معنای هویت نهفته است. به زبان ساده پدیده پیش رو همان ذهنیت شهخص   های قضایی سبب ایجاد حس تعلق در مراجعان می هویت واحد

شود، تعبیر آن در ذهن همگان تجمع، مده ، دلبهازی و    که لغت میدان بیان می شود. به طور مثال، زمانی ی ذهنی تبدیز می و یا فرآیند ادارك است که به یک پدیده

کند. حال اگر در فرآیند انطباق یک پدیهده و یها یهک فضها نتهوانیم وضهع        سر زندگی است در حالی که با شنیدن کلمه خیابان، تدام حرکت و تنوع به ذهن خطور می

، از آن مدان تطبیهق دههیم، پدیهده ی پهیش رو شهناخته شهده و یها بحرانهی ههویتی بهرای سهخن گفهتن اسهت              موجود را تا حد زیادی با انتظار و تصور ذهنی خود

(Anastasia, 2015.) 

نماید. عدم تهوانش یها    در معماری امروزی اگر عملدرد محیط با الگوهای ذهنی انسان مطابقت نداشته باشد، آن محیط قابلیت عملدردی ندارد و ایجاد استرس می

ههای مهبهم و سهازگاری     آید مانند: ابهام، تغییرات ناگهانی ادراکی، عوامز اشتباه ادراکی، بازخوردههای نامشهخص، نشهانه    لدردی، به دالیز مختلف پدید میقابلیت عم

تمدین به قانون، قاضی و قضهاوت   ای (. در واقع معماری باید به گونه1392)طباطبائیان و تمنایی، باشد ن از فضای موجود میورا نداشتن الگوهای ذهنی طراحان و بهره

نیهاز جامعهه در وجهود ههر     عادالنه را در مراجعان تداعی سازد. طراحی یک نماد می تواند بیانگر یک جامعه سالم، عاری از جرم و نشان از حس امنیت به عنوان اولین 

بایسهتی   رفانه همراه با صمبت و نشاب را هر شهخص برانگیهزد. طراحهی   شخص باشد. القاء مفاهیم تعادل و توزان در هر شخص می تواند حس اعتماد به قضاوت بی ط

ههای احهدا    های اخیهر دادگهاه  ه در سالها بیان شد کناپایداری و زوال باشد. در بررسییت و صداقت بدور از نماد سلطه، تحقر جبارانه، مردمی و سرشار از حس شفاف

 باشد.   شده در جهان بیانگر القای دموکراسی به واسطه شفافیت بناها، با استفاده از مصالحی همچون شیشه می

 2010تها   1800ههای   محقیقن در بررسی میزان بدارگیری مصالح سنگ، فلز و شیشه و به منظور ارزیابی حضور نور در طراحی بناها قضهایی در دنیها طهی سهال    

 (.5شدزاند ) بیشترین بناهای ساخته شده از شیشه استفاده نموده 2010اشتند که در سال میمدی بیان د
 

 
 (1392میمدی )ضیابخش و بهرامی نژاد،  2010 -1800ی   درصد استفاده از مصالح در بناهای قضایی در دنیا طی ده _5شدز 

 

 های قضایی های طراحی ساختمان رهیافت -7

ی طراحی اماکن قضایی دارد. بهه نحهو   )معماری اسممی(، با تاکید بر ایجاد اقتدار، شفافیت، آرامش و صمیمیت نقش بسزایی درمیاستفاده از مصالح و معماری بو

 نقابز دریافهت از آ  که طبیعی بودن مصالح معانی متفاوتی دارد. در منابع بیان شده استفاده از پمستیک به جای چوب سبب ناسازگاری میان ظاهر مصالح و احساس

 (. 1390)لنگ، شودمی شود و سبب تردد در بیننده می

عنوان اثری متعهالی،   استفاده از فضای نورگیر و حیاب به منظور القایی روح حیات و سرزندگی به بناهای قضایی امری اجتناب ناپذیر است. در منابع از طبیعت به

ها اثهر گهذار بهوده و    وحیه مراجعان و شاغلین ابن بناتواند بر رهای کوچدی از طبیعت در بنا میجلوهاد شده است. به طوری که حتی ساز بر انسان ی آرام بخش و بارور

استفاده از فضاهای نیمه باز و نیمه بسته برای بهبود و افهزایش رونهد کهاری پرسهنز و      (.1387و حاالت خلقی مثبت را بارور سازد)دی،ج.ل،تیلورفشار روانی را کاهش 
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باشد. به طوری که استفاده از فضاهای مشترك، تجمع عموم مردم، عدم حضور نور کافی، تهویه نامناسب و مشدمت ارتباطی بیشهترین اتهمف   می مراجعان امری بسزا

دههد جههت   باشهد. بررسهی نشهان مهی    اب ناپذیر میهای قضایی امری اجتن انرژی را به همراه دارد. در مجموع فضای سرشار از نور و تهویه طبیعی بخصوص در محیط

 (.1392)ضیابخش و بهرامی نژاد، ی فضاهای داخلی و خارجی است جربههای اساسی در تشنایی یک مدان از دیر باز متغییردهندگی نور، رنگ و میزان رو

سهبب ایجهاد سهرزندگی، تنهوع،     تواند فشار کاری را کاهش دهد. به طوری کهه   های طبیعت می آب نما، بنر و پوستر استفاده از عناصر طبیعی، گیاهان آپارتمانی،

ههای نیمهه بهاز و نیمهه      گردد. که این امر در ترکیب با طراحی سطوح شفاف و مدانعی و کاهش استرس و تمدد اعصاب میآرامش، تعدیز دمای محز به صورت طبی

 کند. بسته حس اعتماد را ایجاد می

و باع  افزایش فشار عصهبی و مشهدز در   های صوتی سبب محدود ساختن استقمل فردی باب فردی تنگاتنگ متهمین، آلودگیازدحام در محز عبور و مرور، ارت

(. شاید این مهوارد  1382)آلتمن، گردد و تصمیمات منفی در اشخاص میهای شلوغ و پر ازدحام سبب ایجاد حس عصبانیت، خصومت  گردد. محیطبرقراری ارتباب می

(.  ایهن  1382گردد )آلتمن،  های اجتماعی همانند پرخاشگری، بزهداری و اختمالت ذهنی میراز مدت سبب آسیبندند، اما در د در برخورد اول آن چنان مهم جلوه

های مجزا بهرای   ده از مدانمشدمت تنها با استفاده از معماری و قرارگیری مناسب فضاها متناسب با قوانین و روند امور قضایی برطرف خواهد شد. به طور مثال: استفا

های پر رفت و آمد، تعبیه اتاق انتظار به منظهور  رسی آسان و چند منظوره برای مدانمدنی و کیفری، استفاده از خطوب رنگی برای راهنمایی مراجعان، دست دادگاهای

لیهدی و بها در   در رهیهابی نقهاب ک  گردد. اکثر مردم اسهتفاده از راهنمها را    جلوگیری از ازدحام در محز عبور و مرور از جمله مواردی است که سبب افزایش کارایی می

ام، رعایهت  شهود. پرهیهز از ابهه   سازد و پیچیدگی باع  کاهش آن مهی  تواند رهیابی را آسانختار مصالح، وضوح دیداری باال میدانند. تمایز در سامسیر بسیار موثر می

 (.1392)ضیابخش و بهرامی نژاد، ها امری ضروری استوضوح و خوانایی در طرح

دهدیگر  گذار است. احساس افراد در برخورد بها ی مراجعان امری بسیار مهم و تاثیر های قضایی رعایت حریم شخصی کارمندان ودحام جمعیت در محیطدر میان از

ها  برای بیان احساس سهبب افهزایش    هاست. به طوری که ازدحام، استرس و استفاده از طنین صدای باال در این مدانی استفاده از فاصلهعاملی تعیین کننده در شیوه

 گردد. و کاهش کارایی کارمندان میآلودگی و سلب آرامش 

 گیری نتیجه -8
و زیبایی توجهه بهه عوامهز پنههان کهه نشهان از معنها و        ها و چگونگی ادراك  استفاده از معماری اسممی و به منظور کشف راز و مرزهای پنهان در ماورای صورت

فضهایی از ملزومهات   زیبایی دارند و همچنین عوامز ظاهری مانند: نور، نزئینات، تناسب هندسه و تطابق فضاها امری ضروری است. رفع نیازههای عملدهردی و روابهط    

تواند باشد. انتخاب طرحی اثر گذار به منظهور تجلهی ظهاهر بیرونهی و بهه       اهای قضایی میگیری محصول معماری اسممی در بن ای برای امر طراحی و شدز اولیه و پایه

ها در فضهاهای داخلهی بنها، و     تواند به القایی معنایی خاص در مخاطبان ایفای نقش کند. به طور مثال بهره گیری از بازی با نور، سایه اندازی آن عنوان نماد شهری می

وامز محسهوس فنهی و اقیلمهی بهه     های بارز باشد. الزم به ذکر است عاند نمونهتومرکزی  در ترکیبی با فضای سبز میحوض در حیاب نما و  همچنین به کارگیری آب

ی هها  شود که در جهت تحقق ههدف بناههای قضهایی بها تهرادف     های میامی عوامز فوق منجر به طراحی فرمگذار است. تمین کننده بر فرم نهایی بنا تاثیرای تعیگونه

اجتمهاعی   معنای ذهنی مخاطبان هماهنگ باشد. پیوستگی مابین معماری و شهرسازی عموه بر اطمعات فنی گونهاگون، فههم پهذیرش فرهنهگ زیسهتی، اعتقهادی و      

 باشد.  ساخت هر بنا بسیار حائز اهمیت میمردمان هر شهر در 

مردم را بر عهده دارد. ایجاد حهس مهردم سهاالری، صهداقت بهه واسهطه شهفافیت در        ی جلب اعتماد قضایی به عنوان نماد شهری وظیفه طرح معماری یک بنای 

های افراد امری اجتناب ناپذیر است. اختصاص پارکینگ کافی و همچنین برخهورد مناسهب حهین     های مدرن و پایدار در جهت تامین نیاز ساختار بنا و استفاده از شیوه

کودکان و توجه به نیاز همه اقشار مورد از جمله سالخوردگان، معلوالن و افراد بی سواد، مشاوره رایگهان بهرای مراجعهان     ورود و خروج مراجعان، اتاق انتظار و نگهداری

شهود.  مردم سبب بهبود بههره وری امهور مهی   و افراد بی بضاعت، محیط مناسب امور دفتری در خورد بناهای قضایی امری الزم است. به عموه جلب رضایت کارکنان و 

تواند حس تغییر را در متهمین برانگیزد. بدارگیری فضاهایی مجهزا و کهارا    های اسممی و بیان جممت انرژی بخش، نقش بسته بر دیوارها می ین استفاده از نمادهمچن

م در شهدز  صه و در قالب یک دیاگراگردد. در پایان نتیجه تحقیق به صورت خم های قضایی که عموه بر کاهش ازدحام و سبب افزایش کارایی نیز می در خصوص روند

 (.6)شدز بیان شده است
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