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 زیبایی شناسی معماری مراکز درمانی
  

 ،2، شیدا خوانساری*، 1بهار عقبایی

 )baharoghbayei@yahoo.com) ، نیقزو یآزاد اسالم ،دانشگاهیدانشکده معمار، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری - 1
 دکترای معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین -2            

 

 

 چكیده
 دیشوند و چندان که با یم یطراح یکالبد یها یزیو برنامه ر یکم یعمدتاً بر اساس استاندارها یدرمان یفضاها 

 مارانیکه به علت طول درمان ) ب یمارانیامر در مورد ب نی. اردیگ یآنها مورد توجه قرار نم یروان یریو تأث تیفیک

 نیکند.البته عدم تأم یم دایپ یشتریب تیحضور دارند ، اهم یدرمان یرا در فضاها یشتریو ... ( مدت ب یسرطان

شود ، بلکه بر همراهان  یم مارانیاندوه در ب ایو  یناآرام جادینه تنها سبب ا یمعمار یبا فاکتورها یروان یازهاین

 . گذار است ریتأث زیآنها ن

آن  یحاضر در پ مقاله نیدارد ، بنابرا ریتأث مارانیبر روح و آرامش و ذهن ب یمعمار یاست فضاها یدر حالت نیا

سبز ... و  یفضا نات،یینور، رنگ ، تز لیاز قب یمعمار ی و زیبایی شناسانهعوامل مختلف کالبد یاست که با بررس

کند تا  ییدارند، را شناسا یشتریب ریتأثرا که  یعوامل نهیزم نیموجود در ا قیمربوطه و مصاد یها یبر تئور یمرور

 .کمک کند مارانیبتوان به بهبود ب قیطر نیاز ا دیشا

و حفظ و  یماریو درمان ب صیدر تشخ یتخصص مارستانیدر سطوح مختلف از مطب پزشک تا ب یدرمان مراکز

نقش عمده و حساس  یدارا یتوازن و تعادل جسم جادیجامعه و ا کیافراد  یو روان یسالمت جسمان یابیباز

 یطیگونه مراکز بتوان مح نیا یهر طراح یخاص یرسد با در نظر گرفتن ظرافت ها یبه نظر م نیهستند.چن

خصوصا  مارانیب یاثر آن بر رو جهیو همراهان آنان فراهم نمود. اما نت مارانیب یاز اضطراب برا یو خال تبخشیرضا

 . ندیمرکز مراجعه نما نیبه ا کیتمیبه صورت ر دیخاص که با مارانیب

 

 زیبایی شناسی، آرامش، بیمارانفضاهای درمانی، ،  معماریواژگان کلیدی:
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 مقدمه  -1

 نیاست که ارزش نخست یاست. کس یمتخصص فن ای نیتکنس کیفقط به عنوان  مارستانیمعمار ب میاشتباه است که فکر کن

دارد ب ه هم ان ان دازه ک ه از لح ا        یشناس   ییبایز کیشود. او  یشده مشخص م دهیکش اتیاو به مهارتش در سازمان دادن جزئ

آن به عن وان   دنیبه منظور د مارستانیب کی شرفتیحق مداخله در پ -نه فقط راگ –و کانسپچوال سهم دارد. معمار اغلب  یسازمان

احض ار   یه ا  یازمن د ین لهیاست ک ه ب ه وس     یبا بدنه قو یکانسپت معمار کیمعمار خلق  کیمهمتر  دیکل را دارد. الزام و ق کی

 ییب ا یز دی  ک دام از عوام ل او را از ق   چیه  س اخت   انیشود. تا مرحله پا لیتشک یو به همان اندازه فرمال و ظاهر ونیکننده فونکس

 .کند یآزاد نم یشناس

خ وب   مارستانیب یبحث کنند. در معمار ینیتزئ شیتوانند در روح صرف و محض آرا ینم مارستانیب یها یشناس ییبایز اما

 ج اد یکارکن ان ا  یو ه م ب را   م اران یب ی)وجود( خوب را هم برا دهیشوند تا آفر یم یکی( ی)عملکرد ونیو فونکس یشناس ییبای، ز

، ما نه فقط س اختمان  را بلک ه قرارگ اه و     مارستانیب دنیاست. با د مارستانیب لکردعم کی نی، پس ، همچن یشناس ییبایکنند. ز

و  پیلنداس ک  یمطلوب رو شیاثر آزما یبرا نایقی دیبا مارستانی، ب یبخش مهم کالبد اجتماع کی. )بعنوان میفهم یم زیرا ن طیمح

 یش لوغ  وستهیپ مارستانهایکه ب رای، ز ندینما حیتصح آنرابودند  لیکه سراسر جهان ما یزی. چ ردیبپذ تی، مسئول یچشم انداز شهر

 کردند. یم جادیچشم انداز شهر ا یرا برا ینظم یو ب

 یکه از تصورات غالب راجع به مرحله بهبود یسنت یعموما از شکل ها مارستانیب یکه معمار مینیب یم یخیتار در گذشته

و  افتی شیافزا مارستانیب ی، هرچند که تقاضا ستمیاول قرن ب مهین شتریکند. در مدت ب یم تیگرفت تبع یسرچشمه م

از لحا  معمول به  مارستانینداشت. ب تیمختصر و کم بود و فرم اهم ب، فرم و شکل اغل دیتر گرد دهیچیپ یکیتکن اجاتیاحت

 ونیلی، طبقات افزوده ، بالها ، ساختمانها و پاو شرفتیپ دیجد یازهاین نطوریبود. هم لیمنفصل متما یتوده از عملکردها کی یسو

غالب شد. در همان زمان  ینظم یب بیترت نیا هشدند. ب ی، قرار داده شده م یو خارج ی، داخل یوابستگ یها مکررا با ربط کمتر برا

ساختمان انطباق  یکهایتکن ندهیو به طور افزا "تک بلوک"را شکل داد ،  مارستانیب دیکانسپت جد کی،  ستمیقرن ب ی، تکنولوژ

 دهیچیپ یاعملکرده شتریب وستهیربط به وجود آمد که پ یب یقاب اسکلت بتن مسلح و باالبر(. مکررا فرم ها ای)فوالد  افتی

 انیبلند و موثر نما یهمانند تنها سخن گو مارستانیشد تا ب یفرمال بود و موجب م یخارج یکرد. فرم ها یآن را پر م مارستانیب

نقطه بلند و  کیکرد. نگاه کردن از  یسرگردان م مارستانیرا در خلق ب گرید یکاذب ، خود معمار و همه شرکا یمعان نیگردد. ا

 یرا برا ستمیقرن ب مهیخود ن یبا فرم عمود ینوع یمارستانهایموجب شد، ب یمیقد یایشهر دن کیموزون  یامدورن یمرتفع باال

 .شهر خود را جدا کند یبافت پالن بامها یو مزاحم باال گانهیب یو به عنوان قسمت ندیبرگز شینما

 اتیه کی. سالها قبل ،  ستندیاطالع ن یجوامع آنها است ب یکه برا مارستانهایب نیا ستهیناشا یشناس ییبایاز ز شهیهم مردم

 یعمود مارستانیب کیشد که در برابر  لیتشک سیدر سوئ ی، نقاشان ، مجسمه سازان و مردم روشن فکر در شهر سندگانینو

 .تناسب است یمجاورش ب پی، با شهر و لندسک یبه طور آشکار هسخت اعتراض کردند و آنها اثبات کردند ک

 ندهیآ"عنوان ،  نانهیخوش ب سندهیشهر ، نو یزیمقاله با محور برنامه ر کیدر  افتهیسازمان  مارستانیب کیاز  یبررس در

با شهر احاطه کننده را نشان دهند و  یها به ندرت وابستگ مارستانیب نی، جدا از فرم ، ا دیبرگز شیرا برا "یطراح لهیشهربوس

 .کنند یم یستادگیا ندیآنها به طور ناخوشا شتریشوند، ب یم تهساخ یاصول یدسترس کیدوباره بدون 
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پشت آنها بدون  یها دهیاست که افکار و ا لیدل نیدر دست لغات زشت هستند، به ا ایها فرم ندارند ،  مارستانیب نیچن اگر

به  ایکنند؟ آ یعمل نم یموجودند جد یقرن که از لحا  معمار نیا یمارستانهایاز آن ب یو فرم هستند . اما چرا بعض یوابستگ

کند و با  یم یرا راض یسازد همان است که کامال معمار یمهم را م یمراحل عملکرد نیکه ا یشناس ییبایز تیفیناچار آن ک

 است؟ تیموضوع صالح کیصرفا  ایتواند باشد؟  یم قیقابل تطب ریغ مارستانیب یازهاین

 یصرف نظر از عملکرد توسط معماران و شرکا مارستان،یبزرگ بدست آمده از ب یهم رفته، شکل و فرم خارج یرو

که اصوال با فرم  لندی. اساسا هنرمندان، ماستیاتفاق ن کی نیرا مشخص نساخته است. ا یدر پزشک یسهم بزرگ معمار شان،یتجار

ها  یدگیچیو پ اتیجزئ شتر،یب یبا اندازه ها ژهیو یشود که فرم ها ینم ادهد یبیبه خاطر فرم مجذوب شوند، و ترت ،یمعمار یها

 را اختراع کنند.

 

 هیلوکوربوز
با  نطوریاست، و هم یطرح افق کیبود. آن  زیدر ون مارستانیب کی یپروژه برا کی هیگذشته لوکوربوز یاز کارها یکی

خوب است که با  زیاستراکچر مدرن به سا کیکند.  یبرخورد م زیمثل ون ییساختمان در جا کی یبرا یشناس ییبایز اجاتیاحت

 ینور اطاقها شنهادیپ یبدعت اساس کیبه خط آسمان کوتاه نزد  یچ صدمه ایمناسب بود و ه یخیتار یشهر یدورنما نیوجود ا

 یبدون توجه به پنجره ها یرا در مقابل واحد پرستار ینور، که سرزدن واحد پرستار یداستان روحان لهیمختصرا بوس ماراستیب

 یطبقه قسمت ها ریدهد. در ز یمقرار  طیطبقه بزرگ و بس کی یرا رو ماریب 1211همه  نیسازد، و بنابرا یممکن م یفیرد

 مارانیب شتریب یکم پنجره برا یخوب هستند. اطاقها هیبا مهارت و تهو ییتراز، روشنا کی یهمه رو نیهمچن ،یو درمان یصیتشخ

 یور ژهیکه بو ماریشود، فکر ب یانجام م ماریدلخواه ب طیمح کی رییکه با مطالعه و تغ ینیمشکوک و قابل بحث است، اما در خود ب

 از دست برود. دیروز و مناظر است نبا ییروشنا یبرا بایز یاطهایبا ح رهاینورگ

 

 آلوار آلتو
فنالند  یمنحصر به فرد در مناطق بوم نیمعلول شگاهیآسا کیکرد، آلوار آلتو  شرفتیمدرن پ یکه مدرسه معمار یدر زمان

معالجه زمان  یو متدها یفنالند طیاو از مح ییبایز یبود. طراح ییدهنده از اصول عملکردگرا یآگاه شینما کیاجرا کرد. که 

 .سرچشمه گرفت

Form-Follows-Function  یها تیفیکند و به ک یاصل فرم تابع عملکرد را واژگون م ،یمعمار یشناس ییبایاگرچه ز 

نسبت به  یدیق یکند که هنر را با ب یم لمتمای را ما باال به پرواز و پرش نعمت که – ستین یکمک چیدهد. ه یم تیاهم ییفضا

متمرکز شوند. تصور خلق کننده  یشناس ییبایز تیدر اهم ئاتیجز یبودند که رو لیمتما نیمتخصص کهی. زمانمیعملکرد دنبال کن

 یفرودگاه ، المان ها یها نالیترم ،یاستراکچر ها بدهد. مثل اطاق کنفرانس، ورزش نیبود که فرم مشخص و مختص به هم نیا

دار از لحا   یفرم معن کیدر  مارستانیب کی یها یدگیچیشکل دادن پ یو ..، و به طور کل یادار یساختمان ها نیا یو حت یمل

 .باشد یم یا دهیچیکار پ یمعمار

  تیرا دیلو فرانک
را عنوان  مارستانیب یزهاینکرد، اما طرح ر یطراح مارستانیب کیمشکل را لمس کرد. او هرگز  نیا کباری تیرا دیلو فرانک

داشت،  مارستانیب یندگینما کیدارند، اگر او  ازیبه نقش و اثر هنرمند خلق کننده ن مارستانیب نکهیا لیکرد بدل شنهادیکرد ، او پ

 دانیفضا و م کیاست که همه کارشناسان را بکار خواهد گرفت. اگر تجربه و دانش  نیداد، ا هدکه انجام خوا یزیچ نیاو اول
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 مارستانیب کی، و او  " ستادهیاست که با شعور ا یفرد"کارشناس  کیاو، البته،  یلکه دار شود. برا یصنعت ای یبطور هنر یکیتکن

که  یدوست داشته باش"که  یی، و جا "خواهد شد دهیبندرت د یماریب"که  ییجا د،یشود، د یکه از آنجا رفع م ییها یرا با ناخوش

 یکه ممکن است حالتها در زمانها برا ییاست جا ماریب یپرستار یمکان برا کی مارستانی... اصوال، ب "یاگر خوب بود یآنجا باش

 یسالن ها یشناس ییبایز یازهاین ای ود،خود، خودنما ش تیماه لهیبوس مارستانیب کی دیجاذب به نظر برسند. نبا ریفعال و سالم غ

 یهر دو بطور ضرور یشناس ییبایو اتمام ز یزیکه تفکر برنامه ر میبه منظور مجلل شدن دو برابر شوند. ما باور کرد مارستانیب

 .ندستیکه در داخل بودجه ساخته شده ن یزیبه چ دنیو کشمکش با ضرورت رس یالزمند و در ناسازگار

کردند که اطاق  شنهادیپ یجامه مبدل بپوشانند. بعض یداخل نیرا با تزئ مارستانیوجود دارد که جستجو کنند تا ب لیتما کی

وجود دارد،  ماریب یبرساند که عالقه برا یغامیمنظور که پ نیباشد. به ا یمرخص ریتدب کیخانه با  ادآوری دیبا مارستانیدر ب ماریب

 یخورد. برا یکاذب بر م ادداشتی کیجامه مبدلش به  یهیو بد یعیطب یخانه است نه هتل، و درسبک نه مارستانیاما متاسفانه، ب

به  شتریب مارستانی، افراد در ب یزیاز چ دیتقل کیخودش باشد نه  دیمتقاعد کننده باشد با یشناس ییبایاز لحا  ز مارستانیب نکهیا

 .دارند ازین یهمدرد یاحساس آرامش و حالتها

از اضطراب  یو آزاد تیرضا عتیطب نیخواهند. اما ا یراحت و آزاد از اضطراب را م طیمح کیمعمار خلق  کیاز   مارانیب

در فکر  یو متنوع، احساسات بشر فیظر یبا پاسخ ها دیها و لوازم با ستمیشود. س دهیتواند سنج یدر راهروهر نم یبطور کم

 .زنند یم زیگر وتریپو کام یاضیر یاز خط کش نهایشوند. ا یطراح

 التیآنها عکس العمل، واکنش ها و تما ،یشناس ییبایجوهر، به ز ،یشود به هست یمربوط م ماریب یها تیشکا نیهمچن

کم کم نابود  زیچ کیممکن است به همان  شیآسا ن،یحساس هستند. بنابرا یکیزیکنند که به همان اندازه ف یم انیرا ب یاحساس

اطاق که از  کی نیاحساس خوب مربوط شود. همچن کیممکن است به  ییبایشونده مثل حالت و خلق مربوط شود. برعکس، ز

است  نیشغل معمار ا نینور بد باشد. بنابرا ای یگرم، صنعت ایسرد  ادیبخش نباشد اگر ز تیجاذب و جالب است، رضا گریجهات د

و خلوت  تیمحرم یبرا ازیهستند که به ن یاو . طراحان یبرا یکل طیمح کیبلکه  ماریب یاق برااط کیکند، نه صرفا  یکه طراح

را  دیخط د نیکند، و بنابرا یرا آشفته م ماریب یواحد پرستار یدر راهرو تیکنند که فعال یدهند. آنها احساس م یم تیاهم ماریب

 شیرا که در راهرو پ یدوست دارند که زندگ ماریب یادیتعداد ز نکهیتوجه کردند با ا گرانیبندند. د یو راهرو م ماریسرتخت ب انیم

را  یکمتر یداشته باشند، کمک در دسترس است، آنها نگران ازیکه اگر ن نندیتوانند بب یم مارانیکه ب یرود تماشا کنند. و زمان یم

دارد، اما ،  Privacy تیبه محرم ازین ،یواقع ماریدهند.. ب یقرار م یرونیب واریطراحان تخت را در برابر د یکنند، بعض یاحساس م

 ازین ماریکنند که ب یمعماران فکر م یو آسمان با خبر باشد. بعض نیبتواند که از زم دی. او باندیدر راهرو را بب تیبتواند فعال دیاو با

 ای نیتخت زم یرو ماریکه ب میانتخاب کن یطور دیپنجره را با. اما معموال تناسبات ندیدر راهرو را نب ای یخارج زیدارد که هر چ

 .ندیهر روزه بب یاو از زندگ یبه منظور جبران کردن جداساز را یبشر تیآسمان فعال

همه اقدامات الزم  انیحالت از م نیشناس خواهد شد، و در ا ییبایز کی رش،یپذ ایدر هنگام ورود  ماریب ندهیآ مارستانیب در

 یشود. همواره، حت یحاصل م یدوره بهبود کیتازه خواهد گرفت و، بعد از  یرویگذرد. سپس ن یرنج و درد م یمعالجه اش ب یبرا

. مطالعات متعدد نشان داده یدشمن زندگ کیاست و  تیشکل محروم کی زشیو انگ کیحر، عدم ت یاز پزشک ریغ یدر موارد

 یاست که عوامل زندگ یهیشود. بد یم لیبه سمت بدتر شدن متما یمغز بشر بدن و یحرکت یو ب هیتجز ای یاست که در جداساز

 تیفعال یو صدا دیدرجه حرارت، د رییتغاتاق، حرکت هوا،  کی انیمثل حرکت نور از م یو عاد یجار یزهایچ نیبخش شامل هم

 نیشود. با ا یم دهیبه اتمام رسان یمعمار لهیدهد و بوس یم بیو جزء به جزء چشم را فر بایتنوع فضا، تناسب ز نیهمچن ،یبشر

به  میجدا تقس یشناس ییبایو ز یکیتکن یکردها یتواند کارش را در پ ینم مارستانیمعمار ب کیبخش جان،  اتیح یرونیعوامل ب
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دهد که شغل  یرا نشان م مارستانیاز قدرت ب یهمه بخش ج،یحساس و مه یفرم و فضا با پاسخ ها یبصر یها تیفیجزء کند. ک

 .دهد یاش را انجام م یشفا بخش

مضراب دار  دیبخش با تیرضا مارستانیب یشناس ییبایرا دارد، بطور ز ماریکه اصوال قصد خدمت به ب مارستانیسطوح ب در

 .کند هیاو را ته اجاتیاحت دیباشد، با مارانیب

که حس اضطراب، درد دارد،  یاو را کمک کند تا وقت دیبا مارستانیباشد، ب یراض یشناس ییبایاز لحا  ز ماریب نکهیا یبرا

 :است ریمستلزم موارد ز نیشود. ا یو یباعث حواس پرت یموارد

 زشیو انگ کیو تحر تیاحساس رضا(1)

 .است ماریکه ب یاز کس ت،یاحساس شخص(2)

 .که هست ییو مکان از جا ت،یاحساس موقع(3)

 .که او در آنجا هست یلیو اراده از دل تیاحساس امن(4)

موضوع  کیموجود زنده  میکن یاما قابل ارزش هستند که انها را به نوبت امتحان م یاحساسات ارتباط دهنده کامال داخل نیا

است که  نیمانند ا شتریب طمانیمح م،یکن یکند. اما احساس م یآنها کار م یاست که رو طیمح یهمه احساسات و همه راهها

 .کند یم رییحرکت و تغ

خودش از مسائل  تیاحساس شخص میو مال کنواختی طیمطابقت دارد، اما قطعا مح مارانیبا تحمل ب رییو مقدار تغ زانیم

کانسپت  کیبه  دنیرس نیهمچن د،یمهم بنظر خواهند رس یشخص یزهایچ انیقلمرو از م جادیامر مجزا است. قدرت ا کی گر،ید

 یبطور قو ایشکل مختلف  کیرسد که رنگ اطاقها بتواند کمک کند، اما داشتن  یمشکل است، به نظر نم کنواختیساختمان 

 .تواند کمک کند یپرستاران م ستگاهیمختلف با ا یوابستگ

مثل خانه  دینبا -کاراکتر مکان لهیاست، بوس مارستانیب کیبداند که او در  دیبا ماریاست. ب یگریموضوع د تیموقع احساس

احساس کند.  دیشود، زمان روز و هوا را با یمربوط م یرونیدرون و ب یزهایچ یبه بعض تشیبداند چطور موقع دیهتل باشد. او با ای

تواند حس  یم نیاست. ساختمان همچن یو ظاهر یمنظره خارج، ساختگ ر،یاتفاقات در مس راه، تیماه لهیاو بوس تیاحساس موقع

و  دهایها، د یآشکار و آلودگ یدهایاو و دور کردن تهد ینشستن مالقات کننده ها یبرا جایی دادن –آورد  انیرا به م ماریب تیامن

 .و محرک زندهیبرانگ یصداها

 م؟یخوب است، اما چطور به آن برس یلیبخشد خ یم روین یکه به معمار ،یزیچ

اگر چه  رسد،یصرف کنند به اتمام م مارستانیتالششان را در پالن ب یهنرمند و تصور کننده صنعت کهیخوب زمان یمعمار

 یاعضا گرید ای یادار ای مارستانیب اتیه یاعضا ای یساخته شوند. نه مشاوران معمار گرانید لهیبزرگ مکررا بوس یمعمار یعزم ها

 بیکه چطور ترک رندیگ یم متصمی مکررا – یزیحد قابل توجه ساده هنر برنامه ر کی یاهمه آنها بر مارستانیسلسله مراتب ب

کند. اغلب ، نه  یم لیتبد یعموم یو فضاها یساخته شوند، و سپس معماراست که به طرح پوسته خارج مارستانیب یکننده ها

در پالن معقول مطرح  نشیب کیرا با  وستهیپ بهم مارستانیب کیدارند که چطور  یتصور کامال منطق کیباال ، نه معماران  یبازو

منتظر آنها  یشناس ییبایز یممکن است بال و بدبخت روزانند،یرا پ مارستانیب ژهیندارند که پالن و یمعماران رغبت شتریکنند. و ب

 باشند.

 

  مجاورت یشناس ییبایز
 : دهد یم جهینت یشناس ییبایفرمال و ز نیمع یها تیفیک
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که در  یبا راه مردم و حرکت خود به خود، وفق داده شده است، با شکست یعیبطور طب یافق ونیرکوالسیس یها ستمیس (1)

مالقات  ای انیآشنا رشیپذ ،یکیتراف یدسته ها ی. با جداسازمیرس یم ممینیم کیحمل و نقل به  یکیبر دارد در استفاده مکان

 .شوند ینحو دور م نیهم به مارانیبردن ب دها،یکننده ها، بهم زدن د

در امر و حالت آسان است. با قرار  دسترسی –طبقه  کی اغلب –مجاورت  یزیاز برنامه ر یکوتاه نمونه ا یساختمانها (2)

را که اطراف آنها اتفاق  یانسان تیگلها، پرندگان و فعال نها،یتوانند زم یشوند، و م یمحدود م نیبه زم نینگرفتن در ارتفاع، ساکن

 .ندیافتد بب یم

 یبعض نیشوند همچن یفرم و ساخت مربوط م یو چشم انداز خوانا، با سادگ پیکوتاه به لندسک یظاهرا،ساختمانها (3)

 .توانند از باغها لذت ببرند یم مارانیب

به حس مکان  نیخود را حفظ کنند و ا صتیو شخ تیآسانتر است که احساس هو نیساکن یساختمان کوتاه برا کیدر  (4)

 یو سمبل ها رونیاز نقاط ب مارانیمهم است. مشاهده شده است که ب ماریب یبهبود یبرا ژهیشود. که بو یمربوط م عتیو موق

موقع مناسب هستند.  یاضطراب ب شیآزما یشوند، که برا یها، محروم م ویادروزانه مثل ساعت ها و ر یزندگ لیبا تعد وستنیپ

 .رندیگ یشوند و تحت نظارت و مراقبت بسته قرار م یاست، که از حرکت باز داشته م یقلب مارانیبا ب ژهیمخاطره و کی نی)ا

، آلبرت کان گرید مالحظات  
که تصور  ستیطبقه ارتفاع بودند.)سخت ن 4با  یبه طور معمول ،ییمدارس ابتدا یمدرسه، حت یسال قبل،ساختمان ها 20

شوند(. امروزه ،  یم لیبه سمت آنها ما یکیزیکودکان وابسته به خانواده از نظر ف یادیاست، تعداد ز یمعن نیرا که به ا یزیچ میکن

 میدار دیدو طبقه هستند. ما ترد ای کیبزرگ  شهرهای در معمول طور به –و باالتر  رستانیمدارس دب حتی –مدارس  شتریب

 نیا میآور یما به خاطر م کهیآرزو داشته باشد. زمان ،یشناس ییبایز ای میقد ییطال یروزها نیا یکه برا میکن دایپ یمعمار میبتوان

 .عوامل روز آنها بود شتریتنوع و دلتنگ کننده مثل ب یچهار طبقه اغلب ب یاستراکچر ها

  .رندیگ یمدارس درسشان را از صنعت م د،یبدان دیاست  که خوب بخواه نیامر ا قتیحق

طبقه لغو  کی التیتشک لهیبوس گرید یصنعت التیو تشک دیجد سیبافته و منسوج مشهور زشت چند طبقه انگل یها نیماش

آنها  انینیشیبا پ ستند،یاستراکچرها زشت ن نیکند، به قول معمار ا یحرکت م یافق یپالنها یکه خطوط رو ییشوند. جا یم

 .شوند یم سهیمقا

در  وستهیشوند(، پ ی)تمام نمابدی یهرگز خاتمه نم مارستانیب کیگرفته شده که  یاز قاعده کل نیاستثناء ها همچن یبعض

تکه مجسمه تمام شده.  کیاز  شتریدر حال رشد و نمو، ب اهیگ کی ای( یموجود زنده)ساختمان آل کیو ساخت است، مثل  شرفتیپ

قدر به  نیما هم نکهیاصول ما باز شده است و ا یها انهیاز م دیجد یشناس ییبایز یندازهاچشم ا میکه اثبات کرده ا میما باور دار

 .میسطح امکانات و احتماالت پنجه انداخت

 

 

 یدر ساختمان درمان یهنر و معمار
بسان  یکرده است، بهتر کردن وضع بهداشت شرفتیپ یها از نظر پزشک نهیزم یرغم مشکالت در بعض یعل یدرمان ساختمان

و تعداد  تیکم یموضوع اصل یمرکز درمان کی یاست در طراح افتهیاما به نوبه خود تکامل  ستیوضع مدارس ن شرفتیو پ یترق

مردم است. در  یواقع اجاتیدر توجه به احت یبودن برنامه بهداشت دیاست مف یاصل زهیآن انگ ازیو ن تیجمع ادیبلکه از ستیاطاق ن

بهتر کردن قبل از نظر  یهم سو نبوده است در سالها تیجمع ادیبا ملت ما با از سهیدر مقا یبهداشت جهان شرفتیدهه گذشته پ
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 یبوده که ما سودمند نیعمل ا نجایاما در ا میکرده ا یادیز یشرفتهایبنا پ یمعمار شینما زیو ن مارستانیب یاستانداردها

اما به مفهوم  میکار توجه داشته ا کیما به تکن ایو  میطرحها و اجرام واحدها شده ا فتهیش ایو  میاصرار داشته ا یطب یواحدها

 .میکم توجه داشته ا یلیشود، خ ینگران مربوط م مارانیب یساختمان که به بهداشت و آرامش روح یواقع

محقند  زیاست کار کند اما کارکنان ن تیبه طور فعال و سودمند که در مرحله اول اهم دیبا مارستانیب کیاست که  درست

 .بخش باشد یکارشان تا حد امکان مطبوع و راحت طیکه مح

آنها انجام  یبرا یدهند و آرزو دارند که عمل یرا به مردم ارائه م یکار سخت یمعمار انیمانند دانشجو یپزشک انیدانشجو

شوند و هر  یم کینزد گریکدیمخصوصشان به  یمطلب را درک نکرده اند. هر دو دسته توسط تکنولوژ قتیدسته حق چیدهند اما ه

را  مارانیتوانند ب ینم یناثبات نیا جهیکند و در نت ینم دایپ یبرتر یگریبر د چکدامیاما ه رندیگ یکوشش الهام م نیاز ا عتایدو طب

دهد او را  یم یانسان را در خود جا یساخته شده وقت یبنا جهیخود قرار دهند و در نت یعمل حرفه ا ایمخلوق خود  ریتحت تاث

آنها را  لیم نیتوانند ا یتوجه باشند نم یموضوع ب نیا برابرکه هر قدر پزشکان و معماران در  ابدی یکودکان هولناک م رینظ

 یپزشک یمفهوم مراقبت ها رییدر تغ مارانیب اجیبا آن روبروست در واقع برآوردن احت یاست که افکار پزشک یمشکل نیبرآورند. و ا

تنها در  یکار یساختمان برا بودن دهدر نظر داشت قابل استفا دیاست اما با یمصارف پزشک یو قابل استفاده بودن ساختمانها برا

 .هست زیآن عمل ن یمعنو یازهایو بر آوردن ن هیبلکه در داشتن روح ستیآن کار ن یکیانجام دادن مکان

مرکز  کیآن به  یبه جا دیالاقل نابجاست بلکه ما با ایغلط و  مارستانیگفت کلمه ب یاز پزشکان معروف م یکی شیپ یچند

 میو نگذار میبلکه در درجه اول او را از هر جهت سالم نگه دار ستین ضیدرمان و مرخص کردن مر. کار ما فقط میبهداشت فکر کن

و بهتر  یو دگرگون تیدادن شخص رییتغ زیو ن هیو درمان اول صیراجع به علم تشخ یمطالب اوبه درمان باشد.  اجیشود تا احت ضیمر

 .درباره هنر طبابت بود یاو بحث جالب یگفت، سخنران مارانیب یکردن زندگ

 

 نتیجه گیری
هنرمندان  یدر روان او دارد. وقت یمثبت ریکند و تاث یم یخالی منف یهاژی انسان را از انر یکار هنر کیانجام  ی پروسه

 .ها استفاده کنند مارستانیب یکردند که از آن در طراح یسع افتندیارتباط در یو برقرار یریادگیهنر را در  ریتاث

بکنند و احساس کنند که  یو خالص ییخواهند که در آن احساس رها یم یطیمح مارانینشان داده است ب قاتیتحق

آن قسمت از مغزش که مربوط به  ردیگ یقرار م ادیتحت استرس ز یآن را کنترل کنند. هارتون اعالم داشت که انسان وقت توانندیم

به  یگردد. مغز وقت یاش باز م هیکرده(، به حالت اول یس را کنترل مخاطرات و حوا زه،یکه غر یاست )قسمت طیدرک فضا و مح

و به  دیدغدغه دار یبه اندازه کاف دیرو یم مارستانیبه ب یو جست و جو است اما وقت یریادگیآماده  دیرو یموزه م کی دنید

ام!  دهیهزار بار آن را د ییبایپوستر ز ، چهیوا": دیبگو ماریب میخواه یدر اتاق انتظار نم یاست. از طرف ازیآرامش بخش ن یمامن

 یکند. پس هنرمندان سع یرا کسالت بار تر م طیمح یآورد و حت یبه بار نم یجالب یاست و تجربه  یموضوع تکرار کی نیا رایز

 یابیراه درباشد که خاص باشد و  یبه گونه ا یآن المان هنر نیرا نشان دهد و همچن دیکنند که شفا و ام یطراح یزیچ کنندیم

راحت و  ییفضا دیدر کنار عوامل خاص با نکهیا تینشانه عمل کند(. و در نها کیو همراهانش کمک کند )بتواند مثل  ماریها به ب

 یدهد. پس هم انجام کارها یانتخاب است که به او حس مطلوب م نیا رایخودش انتخاب کند! ز ماریآرامش بخش هم باشد تا ب

 .طیموجود در مح ی( و هم آثار هنریدرمان موثر باشد )هنر درمان یدر پروسه  تواندیم یهنر

در جایی که ترس و بیم و وحشت وجود داشته باشد از شادمانی خبری نیست، احساس ایمنی و شادمانی حاصل ایمان کامل به      

 خداست. اگر آدمی هماهنگ و شادمان باشد، سالمت نیز خواهد بود.
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 مراجعمنابع و 
 

 یدانشگاه آزاد اسالم ،یارشد گروه معمار ینامه کارشناس انیخاص، پا یها یماریمرکز ب یمحمد، طراح ،یدوازده امام[ 1]

 .واحدکرمان

دانشگاه آزاد  ،یصنعت یطراح شیارشد گرا ینامه کارشناس انیها، پا مارستانیب یروحبخش برا یفضا یتجاره ، سارا ، طراح[ 2]

 .تهران مرکز یاسالم

 .1334شفا و درمان، ینامه  ژهیو یعلوم باطن یفصلنامه  ،یبردبار، احمد، طبابت تبت [3]
 

[4] Ahmadi oloun, Ahmad, etal. The relationship between social support and physical and mental health 
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