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 دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(

 دانشکده هنر و معماری

 

 

 

 

 پیش بینی خانه آرمانی

 مزاجی _اسمائیبر اساس نگاه 

 

 

 

 

 پژوهشی در درس:

 روانشناسی محیطی

 :درساستاد 

 دکتر مهدی حمزه نژاد

 پژوهش از :

 شراره وقار

 شمسی 93نیمه دوم سال 

 چکیده :

بسیاری بر این باور هستند که خانه های انسانها از روحیات آنها متاثر است و حاالت و روحیات هر کسی طالب گونه ای خاص از فضاسازی و 

خانه است.تالشهای زیادی برای دسته بندی یا گونه شناسی انسانها برای شناخت بیشتر آنها و سالیق و پیش بینی و درک رفتارهای آنها 

ه است .یکی از این دسته بندی ها که منشاء آن طب سنتی یا طب اسالمی است تقسیم بندی بشر بر اساس میزان رطوبت و صورت پذیرفت
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رده بندی نمونه های تعیین شده انتخاب گروه زیر را برای  5حرارت آنهاست که به آن دسته بندی مزاجی میگویند.در میان این دسته ها ما 

 کرده ایم:

 سرد و خشک. –سرد و تر  –معتدل  –گرم و تر  –گرم و خشک  -

فرد را در  20گانه یاد شده و خانه های مطلوب آنها را نشان دهد برای این کار  5این تحقیق بر آن است تا جای ممکن ارتباط بین مزاجهای 

بر اساس اطالعات  اختن طبایع آنانضمن شن و به طور تصادفی از شهرهای مختلف مورد بررسی قرار داده ایمسنین و جنسیتهای متفاوت و 

 .با پر کردن پرسشنامه هایی برای تعریف مشخصات خانه آرمانی شان شناخته شدعالیق آنها در خصوص خانه شان مربوط به مزاج شناسی،

و  معتبر انتخابشاخصه شخصیتی که امکان جستجوی آنها در کالبد خانه نیز وجود داشت به روش دلفی از میان تمام شاخصه ها و صفات  15

بطور همزمان شخصیت افراد و وضعیت خارجی منزل ایده آل آنها و وضعیت داخلی منزل ایده آلشان بر اساس پارامترهایی که برای آنها تعیین 

 شده بود سنجیده شد.

تقسیم بندی مزاجی آن قرار داشتند در تحقیقات به عمل آمده افراد با مزاج های مشترک با تفاوتی ناچیز اغلب خانه ای را می پسندیدند که در 

 بدین معنی که هر مزاج شرایط خاصی را برای خانه مطلوبش تصویر میکرد که مشترکات زیادی با افراد هم مزاج او داشته و یا در مجموع مزاج

 شناسی کالبدی خانه آرمانی اش منطبق بر آن بود.

افراد علیرغم انتخاب شدن از میان گروههای مختلف و شهرهای متفاوت و بسیاری  از جمله نتایج دیگر به دست آمده از این تحقیق آن است که

 مشترکات زیادی داشتند که توجه به آنها میتواند راهگشا باشد:تفاوتهای دیگر 

 داد. طبیعت نسبتبال استثنا در همه نمونه ها تمایل به وجود حیاط دیده میشد که میتوان این موضوع را به گرایش ذاتی انسان به ارتباط با 

ین اتجارب اشخاص در خصوص فضاهایی که با آنها ارتباط داشته اند یا به شکلی دیده اند در سالیق و آرمانهای آنها تاثیر بسزا گذاشته است و 

 .سازی و تعیین طبع نشان میدهد سانه ای را در فرهنگدر نسل جوان تاثیر تبلیغات ر

 شرایط زندگی آنها ارتباط داشت .آرزوهای افراد تا حدی با سطح مالی و 

 خانه و فضا را مد نظر داشته اند بهره برده است.این تحقیق از منابع مزاجی و سایت حکیم حسین روازاده و کتب و مقاالتی که ارتباط شخصیت و 

 :یکلمات کلید

 )مزاج(،)شخصیت(،)کالبد(،)خانه آرمانی(

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

این مقاله بر آن است تا ارتباط خانه های ایده آل و مطلوبیت خانه هر شخص کالبدی دارد که در خارج و داخل آن ظهور و بروز پیدا میکند و 

ای طب سنتی مورد بررسی قرار دهد و به کنکاش در ارتباطات و چگونگی تاثیرپذیری های خاص هر فرد را با طبایع تعریف شده در طبقه بندیه

 .و مطلوبیت فضاها از میزان حرارت یا رطوبت در جسم انسان بپردازد سالیق
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 روش تحقیق:

نشان دادن تنوع سالیق در مزاجهای این تحقیق برای این تحقیق به روش دلفی انجام شده و داده ها به روش میدانی جمع آوری شده اند. 

ش ندگی الزم را داشته باشد. تالیان مزاجهای متنوع توزیع شود تا پراکمتفاوت صورت پذیرفته است لذا تالش شده است تا پرسشنامه ها در م

 ،بیرجندو...شده است تا در میان گروه انتخاب شده از دو جنس مونث و مذکر ، شهرهای متعدد از جمله یزد، مهریز،قم،کرج،تهران،مشهد،کاشمر

یر جنسیت، محل زندگی،سن،تحصیالت و تجربیات به حداقل و حتی رده های سنی متفاوت ،تحصیالت متفاوت پرسش به عمل بیاید تا تاث

 ادعای تاثیر مزاج بیشترین مقدار را داشته باشد.برسد و نسبت صحت نتایج به 

نمونه بوده اند که همانطور که گفته شد تنوع بسیاری داشته اند اما سعی شده است تا نمونه ها از مزاجهای  20تعداد نمونه های انتخاب شده 

 .نتخاب شوند متنوع ا

 عوامل بسیاریاز آنجا که با وجود آنکه پرسشنامه ها در محل زندگی افراد تکمیل گردید اما در خصوص موضوع تاثیر طبایع بر خانه افراد 

همچون اقتصاد،همسایگی ها،نظرات اطرافیان،مسائل خانوادگی، عدم آگاهی از انواع مصالح در زمان ساخت و محدودیتهای بسیار در انتخاب 

ود را خ تحقیق را بر خانه آرمانی افراد متمرکز کردیم تا هر شخصی بتواند بدون محدودیت تمایالتمحل زندگی افراد تاثیر انکار ناپذیر دارد 

 در خصوص خانه مطلوب خود بیان کند و بهترین شرایطی را که میتواند متصور شود برای خانه خویش به تصویر بکشد.

مد آ به دالیل متعدد از جمله عدم رضایت صاحبان خانه و در موارد بیشتر عدم تطابق خانه موجود با خانه مطلوب یاد شده به دالیلی که در باال

 منازل مصاحبه شوندگان خودداری شد از تهیه تصویر از

در خصوص مزاج آنها بود که در بسیاری موارد بدون اطالع شخص از هر فرد بطور جداگانه دو گونه سنجش صورت پذیرفت. سنجش ابتدایی 

پرسشنامه و از روی مشخصات ظاهری او صورت پذیرفت و سنجش بعدی توصیف خانه ایده آل فرد مصاحبه شونده از طریق چند پرسش در 

 بود

بشر بر اساس  ودسته بندی ها که منشاء آن طب سنتی یا طب اسالمی است برای آنکه مشخص شود شخص از چه مزاجی برخوردار است از 

قسمت دارد مطابق  9. این دسته بندی با جزئیات کامل استفاده گردید میزان رطوبت و حرارت آنهاست که به آن دسته بندی مزاجی میگویند

 یر:شکل ز

گانه قرار  9و هر شخص به فراخور میزان رطوبت و حرارت خویش در بخشی از این گروه بندی 

ساده ما این دسته بندی را مالک دسته بندی خویش قرار داده ایم اما برای آنکه پژوهش میگیرد. 

تر رخ دهد از در نظر گرفتن حالتهایی که فقط یکی از خواص گرمی و سردی و خشکی و رطوبت 

 گروه زیر باقی ماندند: 5حالت اکسترمم هستند صرف نظر کردیم و در نهایت در 

سرد و تر)بلغمی  –معتدل  – (تابستانی - گرم و خشک)صفراوی – (بهاری– گرم و تر)دموی -

 )سودایی زمستانی(سرد و خشک – پائیزی(-

 بررسی شد.گانه  5ن طبایع بر اساس ای انسانهاو تمایالت  فتارهاو رو درجه بندی سالیق 
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برای این کار مشخصات جسمی در جدول عالمت زده شده و در نهایت توازن حرارت و برودت و رطوبت و خشکی در شخص سنجیده شده و 

 نمونه آورده شده است. 4گانه باال جای میگیرد. در نمونه های گرفته شده تقریبا از هر کدام از مزاجها  5طبع او در یکی از طبایع 

 الیتهای بدنی است در پیوست یک آمده است.ی مشخصات فیزیکی و فعجدولی که حاو

که امکان بررسی آنها در معماری داخلی صفت را  15از میان صفات بارز هر شخص پس از تعیین طبع افراد مرحله بعدی کار شروع می شود.

 از کتاب ........و خارجی خانه نیز وجود داشت به شرح زیر انتخاب کردیم.

 مربوط به شاخصه های یاده شده می باشدجدول زیر 

 توضیحات تعریف نام شاخصه شماره

 لذت طلبی 1
تمایل زیاد برای بکارگیری وسایل آسایش و گریز از هنجارهای 

 کنترل کننده

ی، قید، احساسبی -طلبفرصت -طلبلذتامتیاز باال :

 ابرازگو

 رتاخی به)گرامعوق -منطقی نسبتاامتیاز پایین: 

 (انداختن

 داشتن فضاها و ابزارهایی چندمنظوره و قابل تغییر کاربری سازگاری 2

و  سازگاری-تطابق-آمادگی برای روبروییامتیاز باال:

-کنار آمدن-همنوایی با محیطهای متنوع و جدید

 مدارا کردن

اجتناب در رویارویی با -دوری جستنامتیازپایین : 

عدم آمادگی برای کنار آمدن و -محیطهای مختلف

 وفق یافتن با مضامین آنها

 میل به وابستگی 3
فضاها و اشیاء خاطره انگیز. مهمان دوستی و بزرگ بودن 

 فضاهای عمومی. کم توجهی به فضاهای کامال خصوصی
 وابسته به دیگران-پذیرمعاشرت-امتیاز باال:صمیمی

 یگراند به نسبت بیعالقه-سرد-امتیاز پایین : منزوی

4 
میل به کنترل 

 محیط
 

 محیط بر نظارت-کنترل طالب-گرا امتیاز باال:فعال

 گرا انفعال -جبرگرا امتیاز پایین :

  بردباری 5
 امتیاز باال: بردبار و اسان گیر

 امتیازپایین : جازم . سخت گیر

6 
ثبات )هویت 

 گرایی و تعصب(
میزان تعصب و پایبندی به سنت ها زیاد است و در  5در سطح 

 و بدون تعصب هستند. افراد آزادی خواه 1سطح 

عامل مزاجی موثر در متغیر ثبات، میزان رطوبت و  -
 خشکی می باشد.

 استفاده از موتیف اصیل و با هویت

 قناعت 7
به معنی خرسندی، رضا به قسمت، بسنده کردن، راضی 

 1.شدن به اندک چیز و به قسمت خود است
افراد تنوع  1میزان قناعت زیاد است و در سطح  5در سطح 

 طلب هستند.

 صراحت 8

خلوص و بی آمیختگی چیزی . )منتهی االرب (. بی آمیغی 
)مص ( ویژه شدن . )مصادر زوزنی  ||. روشنی . آشکاری . 

خالص و  ||( )تاج المصادر بیهقی ( )دهار(. خالص شدن . 
بی آمیغ گردیدن نسب کسی . )منتهی االرب (. مقابل 

  .کنایت

افراد دارای  1و در سطح  میزان صراحت باالست 5در سطح 
 شخصیتی مبهم تر می باشند

   .حالت و چگونگی سرزنده . بانشاط بودن سرزندگی 9

 درونگرایی 10
در اصطالح روانشناسی ، عمل درون گرا. حالت درون گرا. 
باطن گرایی . میل به باطن . توجه و تمایل به ضمیر و 

است حاکی از دو  ، نهان و دل . در مقابل برون گرایی

افراد دارای  1میزان درون گرایی باالست و در سطح  5در سطح 
 شخصیتی برون گرا می باشند.

http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-d484201971da49709c862416860ca4dd-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-d484201971da49709c862416860ca4dd-fa.html
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نوع شخصیت متناقض . فعالیت کلی یا شوق و کشش در 
شخص برونگرا آفاقی است و متوجه دنیای خارج و 
دردرونگرا انفسی است یعنی متوجه به درون شخص . هر 
فرد به این هر دو متمایل است اما همواره بر اثر محیط و 
خصوصیات خلقی یکی بر دیگری تفوق دارد و بنحو بارزی 
شکار می شود. برونگرائی حاد فرار نامعقول و غیرمنطقی 
ازنفس و نمایش دادن احساسات در جمع است و 
درونگرائی حاد عقب نشینی به دنیای درون است و در این 

جانشین واقعبینی شود. )از دائرةالمعارف  حال خیالبافی
 فارسی(

 تجمل گرایی 11

نکوحالی نمودن . )تاج المصادر بیهقی ( )دهار(. آراسته 
شدن و جمال و نیکویی روی رابر خود بستن . )شرح 

زینت دادن و آراسته شدن . )منتهی قاموس (. خود را 

ن و شکوه و جمال و آرایش ٔ  االرب ( )ناظم االطباء(. شا
خود نمودن . )غیاث اللغات ( )آنندراج (. آراستن و نیک 
ساختن خود را. )از اقرب الموارد(. خود را زیبا نمایاندن به 
آراستن و تکلف در گفتار. )قطر المحیط(. آرایش نمودن . 

)اِ( آنچه آراستن را بکار آید. وسایل  ||(. )فرهنگ نظام 
زینت و آرایش . آنچه موجب نشان دادن شکوه و 

 خودنمایی باشد

افراد  1میزان تجمل گرایی باالست و در سطح  5در سطح 
 دارای شخصیتی ساده و بی پیرایه می باشند.

  نظم 12
افراد دارای  1میزان نظم باالست و در سطح  5در سطح 
 نامنظم می باشند.شخصیتی 

 تشخص طلبی 13
اصرار بر ایجاد فضاهایی که نشانه هایی از سالیق و 

 شخصیت انحصاری فرد در آن باشد
تشخص طلبی  1تشخص طلبی باالست و در سطح  5در سطح 

 پایین می باشند.

 درصد مالحظات در خصوص دیگران دگر دوستی 14
افراد  1طح میزان میزان دگردوستی باالست و در س 5در سطح 

 کمتر مهمان دوست می باشند.

 مهرطلبی 15
مهرطلبی به معنای تالش برای جلب محبت و توجه 

 دیگران و انجام نظرات دیگران است.
 

 

معماری و بطور ضمنی نظر دو تحصیالت تکمیلی مندسی  دانشجوی 30بیش از از اجماع نظرات " دلفی  "اعداد مقابل هر مزاج به روش 

)جناب آقای دکتر ثاقبی( دکترای طب اسالمی و آقای دکتر حسین روازاده حکیم در زمینه طب ایرانی اخذ گردید طبیب طب سنتی و اسالمی 

فرد مورد سنجش اما اعداد اجماع دانشجویی مد نظر قرار گرفته است. این اعداد نشانگر شدت وجود یک شاخصه یا صفت در به دست آمده اند.

 .می باشد و  افزایش عدد نشانگر آن است که صفت یاد شده را بیشتر میتوان در آن شخص یافت

مراحل بعد راهنمای ما برای تعیین  هر شخص با توجه به مزاج تعریف شده خود در هر شاخصه نمره ای را به خود اختصاص میدهد. که در

 عنوان خانه ایده آل خود تشریح کرده است)نحوه امتیازدهی به مسکن متعاقبا بیان خواهد شد(صحت انطباق طبع شخص با خانه ای است که به 

 جدول تاثیرات مزاجها بر احوال و صفات

 گروه مزاجی خصوصیت یا شاخصه ردیف
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سرد و  )بعد روانی(

 مرطوب
 گرم و مرطوب گرم و خشک معتدل سرد و خشک

 4 3 2 5 2 ثبات )هویت گرایی و تعصب( 1
 افراد آزادی خواه و بدون تعصب هستند 1میزان تعصب و پایبندی به سنت ها زیاد است و در سطح  5در سطح  

 1 3 4 2 5 قناعت 2
 افراد تنوع طلب هستند 1میزان قناعت زیاد است و در سطح  5در سطح  

 1 4 5 2 3 صراحت 3
 شخصیتی مبهم تر می باشندافراد دارای  1میزان صراحت باالست و در سطح  5در سطح  

 1 4 4 2 5 سرزندگی 4

 5 1 3 4 1 درونگرایی 5
 افراد دارای شخصیتی برون گرا می باشند. 1میزان درون گرایی باالست و در سطح  5در سطح  

 4 1 3 5 2 تجمل گرایی 6
 پیرایه می باشند.افراد دارای شخصیتی ساده و بی  1میزان تجمل گرایی باالست و در سطح  5در سطح  

 5 1 2 5 2 نظم 7

 4 1 2 5 2 تشخص طلبی 8
 تشخص طلبی باالست 5در سطح  

 1 4 3 3 4 دگر دوستی/ مهمان دوستی 9
 افراد کمتر مهمان دوست می باشند. 1میزان میزان دگردوستی باالست و در سطح  5در سطح  

 1 4 3 3 5 لذت طلبی 10
 وسایل آسایش و گریز از هنجارهای کنترل کنندهتمایل زیاد برای بکارگیری  

 2 5 3 1 4 سازگاری 11
 مدارا کردن است-کنار آمدن-سازگاری با محیطهای جدید-امتیاز باال مختص افرادی با آمادگی برای روبرویی،تطابق 

 4 5 3 2 3 میل به وابستگی 12

 4 5 3 2 2 میل به کنترل محیط 13
 جبرگرا و منفعل داده می شودامتیاز پایین به افراد  

 5 2 3 4 2 بردباری 14

 5 3 1 4 2 مهرطلبی 15
 

 سنجش مشخصات خانه ایده آل :

ز آنها به ااین خصوصیات در درون و برون خانه ایده آل شخص نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای دستیابی به این خصیصه ها و تصویر درست 

دقیق طراحی شده بود استفاده گردید. نمونه ای از این پرسشنامه و وجوهی را که مورد بررسی قرار میدهد ه پرسشنامه ای که با مشخصات وسیل

 به تفصیل می آوریم.

در وهله اول مشخصات فرد به شرح زیر پرسیده شد تا پراکندگی سن و جنس و تحصیالت و محل زندگی و تجارب سنجیده شود ضمن اینکه 

متعدد )یزد،مهریز،تهران،کرج،مشهد( در محل زندگی آنها این پرسشنامه ها پر شده است و گاهی بخشهایی که به برای نمونه گیری در شهرهای 

 رویت رسیده درج شده اند.
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 شهرهایی که تجربه زندگی در آنها را داشته اید: -تحصیالت:  -وضعیت تاهل:  -جنس:  -سن:  -نام و نام خانوادگی: 

و اینکه خانه ای را که توصیف خواهند کرد بدون در نظر گرفتن کلیه محدودیتهای اقتصادی،فرهنگی، با تشریح شفاهی هدف از پژوهش 

 باید باشد از آنها خواسته شد تا خانه مطلوب و ایده آل خود را در سواالت زیر توصیف کنند:جغرافیایی، نژادی، مساحت،اقلیمی،همجواری و..... 

 رد یا خیر؟ اگر دارد با تمام جزئیات توصیفش کنید.آیا خانه ایده آل شما حیاط دا -1سوال 

 در پاسخ این سوال چند مورد پرسش شونده معین می شود:

 میزان ارتباط او با طبیعت -1

 درصد توجه او به جزئیات و تزئینات -2

 تعیین رنگها و فرمها و تناسبات مطلوب  -3

 گاهی از بعضی پاسخ ها دگردوستی یا درونگرایی تعیین می شود -4

 از پاسخ ها لذت طلبی و کنترل محیط و نظم مشخص می شود در بعضی -5

 در پاسخهای نادری تجمل گرایی ،وابستگی یا صراحت بروز می کند -6

 یفیت/ شدت / ضعف /رنگ(تمایل دارید نور خانه شما چگونه باشد؟ طبیعی یا مصنوعی )ک -2سوال 

شاخص نور یکی از شاخصهای واضح برای بررسی خصوصیات فردی اشخاص است لذا با در نظر گرفتن و اطالع از نگاه مخاطب در 

 خصوص این شاخص اطالعات بسزایی در خصوص شخصیت فردی و اجتماعی او به دست خواهیم آورد. 

توسط تمایالت شخص درخصوص نور خانه درونگرایی و سرزندگی و صراحت و دگردوستی و مهرطلبی از شاخصه هایی که  .1

 اش قابل سنجش است

 نظم و ریتم، تسلط بر محیط و لذت طلبی و تجمل گرایی از شاخصه هایی است که از این سوال تعیین خواهند شد .2

مبلمان و پرده رنگهای مورد عالقه تان که دوست دارید در خانه تان استفاده شود چه رنگهایی است؟)شامل رنگ کف،دیوارها،سقف، -3سوال 

 ها و تمام ملزومات خانه(

شاخص رنگ نیز مانند شاخص نور میتواند بیانگر خصوصیات شخصیتی بارزی از افراد باشد که با پاسخ دادن به این سوال این خصوصیات 

 هویدا خواهند شد

 نام چند ساختمان را تا به حال دیده اید و پسندیده اید بنویسید. -4سوال 

 سوال بسیاری از شاخصه هایی را که برای خارج خانه مد نظر داریم شناسایی خواهند شد مانند:با پاسخ به این 

رسش به بنا و فضای سبز و دیگر مولفه های  -تزئینات -خط آسمان -ریتم و تکرار در نما -تقارن و تعادل در نما –تناسبات بصری در نما 

نوشته شده را بعنوان بنای مطلوب خود و اینکه توانسته با آن ارتباط موثر برقرار  خارجی مورد بررسی قرار میگیرد چرا که این شخص بنای

کند معرفی کرده است و این ساده ترین و موثرترین راه برای رسیدن به تشریحی در خصوص مفاهیم تخصص معمارانه است که شاید توضیح 

 آن برای همگان مقدور نباشد

موارد یاد شده را در آن بطور ضمنی و ذهنی تائید کرده است و مورد پسند انتخاب می کند در عمل هنگامی که شخص بنایی را بعنوان بنای 

 با پرسیدن سوال پنجم و تلفیق آن با سوال چهارم میتوان از نتایج حاصله و صحت آنها اطمینان حاصل کرد

 نمای ایده آل خانه تان راتوصیف کنید. -5سوال 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

شخص از نمای ایده آل خود نه تنها سوالهای باال تا حدی پاسخ داده خواهد شد بلکه بخشی از شخصیت فرد همانطور که ذکر شد با توصیف 

 در خصوص تجملگرایی،تشخص طلبی ،سرزندگی ،کنترل محیط و ... بروز روشنتری خواهد یافت

 ار می گیرد.تعیین نوع مصالح و بافت و شیوه چینش مصالح نیز در جدول تعیین شاخصه های خارجی مدنظر قر

 آیا با تزئینات موافقید؟در چه حد؟ آیا تمایل دارید تزئینات در مصالح باشد یا به بنا الحاق شود؟ -6سوال 

 صالح و شاخصه هایی که مربوط به میزان تمایل به تزئینات می شوند مشخص خواهند شد.با پرسیدن این سوال بافت و م

 شما سپرده شود کدام فرم را برای آن انتخاب می کنید؟اگرطراحی عنصری از اجزای خانه به  -7سوال

 چندضلعی منتظم          شکل نامنظم       یا شکل دلخواه؟     بیضی              مستطیل             مربع           مثلث            دایره  

خصه های داخلی و خارجی خانه منجر به شناخت طبع تمایالت شخص نسبت به خطوط مختلف سنجیده و در جداول شابا پاسخ به این سوال 

 او خواهد شد

اگر این امکانات با هم در خانه ای باشد آن خانه، خانه ایده آل شما خواهد شد!)تمام امکانات الزم برای خانه تان را بنویسید،در -8سوال 

 خصوص محرمیت،مالکیت ،تجهیزات و ....(

استه های شخص را در خصوص خانه ایده آلش بیان می کند و احساسات او را در خصوص کلیه خواین سوال همانطور که مشخص است 

و د دیگران و مالکیت و رفاه طلبی و همجواریها و هر آنچه ممکن است در سوالهای قبلی مغفول مانده باشد را آشکار میکند. لذا با این سوال و

 خواهد شدسوال بعدی شناخت کافی از شخصیت و خانه ایده آل او کامل 

 کدام قسمت از خانه ایده آلتان را بیشتر دوست دارید؟ -9سوال 

 تشدید شده او را نشان میدهد  یاین سوال مشخصا درونگرایی و تمایالت شخص

 در هفته چند مهمان دارید؟ -10سوال 

ه یا درونگرایی شخص باقی ماند ،سرزندگیبا پاسخ به این سوال و سوال قبلی اگر شبهه ای در خصوص دگردوستی،کنترل محیط،مهرطلبی

 باشد پاسخ داده می شود و تصویر ما از شخصیت فرد و خانه ایده آل او کامل می گردد.

در جدول ت. با شاخصه های تعریف شده آمده اس 3و  2ر میدهد در پیوستهای نمونه ای از جدولی که شاخصه های خارجی را مورد بررسی قرا

یف شده میتوان نسبت این شاخصه ها را تشخیص داد و با در کنار هم قرار گرفتن همه شاخصه ها طبع ساختمان و تطبیق آنها با خانه های توص

 خانه تعیین می شود.آنها در قسمت خارجی 

 

به شرح پیوست چهار همین فعالیت در مورد داخل خانه رخ میدهد و طبع داخلی خانه تشخیص برای تعیین شاخصه های داخلی خانه نیز 

 .(4شماره  جدولمی شود)نمونه در  داده

با مزاج سنجی خانه به روش های باال بخش دوم تحقیق نیز اتمام یافته و در مرحله نهایی مرحله مقایسه نتایج حاصله از مزاج سنجی  در نتیجه

 .شخصیتی و مزاج سنجی خانه آرمانی افراد باقی خواهد ماند
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 مبانی نظری طرح:

نمادی از خویشتن (( از فلیپر کوپر مارکوس به مقوله ای پرداخته شده است که نشانگر ارتباط بین شخصیت افراد و  در مقاله ای به نام ))خانه

خانه و مسکنی است که برای خویشتن بر می گزینند.در راستای این نظر تحقیقاتی انجام شده است و بر اساس رده بندی افراد از منظرهای 

در تحقیقات انجام شده گروههای از جامعه های آماری گرفته شده است و بر اساس  ده پرداخته شده است.متعدد در جوامع دیگر به این عقی

 تقسیمات روانشناسانه خانه هایی برای آنها پیش بینی و صحت این پیش بینی را نشان داده اند.

از دیدگاه طب مزاجی یا در طب سنتی . وجود دارد اما در ایران دسته بندی های بومی تری به جز آنچه در پژوهشهای دیگران استفاده شده 

. این چهار عنصر در تمامی خلقت وجود دارند؛ تمامی  خاک ، آّ ب ، باد ، آتشطبیعی، بدن انسانها از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است : 

حیوانی توسط انسان خورده می شود ، در طبیعت بی جان ، گیاهان و جانوران نیز از این چهار عنصر تشکیل شده اند. وقتی گیاهی یا گوشت 

نامیده می شود. این  "سودا ، بلغم، خون و صفرا  "تولید می شود که چهار خلط معده و روده گوارش شده ، به کبد می رود ودر کبد نیز 

است،  "سرد و تر "آب   است. "سرد و خشک  "است، سودا نیز  "سرد و خشک "چهار خلط نیز ویژگی های چهار عنصر اصلی را دارند . خاک 

 گرم و "است ، و صفرا نیز  "گرم وخشک"است . و باالخره آتش  "گرم و تر "است ، خون نیز  "گرم و تر  "است. باد  "سرد و تر "بلغم نیز

شود.  اده میاست . هر چه نسبت یکی از این مواد در بدن فردی بیشتر باشد طبیعت یا به اصطالح مزاج او متمایل به کیفیات آن م "خشک 

واهد شد. خ "گرم و خشک  "او آتشین یعنی "هیکل ، ساختار بدن و رفتار  "یعنی  "مزاج "مثال اگر عنصر آتشین در فردی بیشتر باشد ،

 به جدول زیر دقت کنید.

 جدول کیفیات عناصر و اخالط

 عنصر خلط کیفیت

 خاک سودا سرد و خشک

 آب بلغم سرد و تر

 هوا خون گرم و تر

 آتش صفرا و خشکگرم 

گمان می رود که همانطور که تاثیر تقسیمات درونگرایی و برونگرایی و تقسیمات دیگر روانشناسی در شاخصه های خانه انسانها موثر شناخته 

 شده اند میزان رطوبت و حرارت انسانها و عنصر وجودی آنها بر شرایطی برای خانه مطلوب خویش در نظر دارند موثر باشد.

تقسیمات طبایع آدمی برای خوراک و پوشاک وشیوه زندگی و لذتها و آالم هر طبع پیش بینی هایی دارد و اگر ارتباط مسکن و طبع شخص 

طبع تدوین و برای آسایش بیشتر رعایت شئوناتی را برای هر طبع به اثبات برسد به راحتی میتوان شاخصه ها و بایدها و نبایدهایی را برای هر 

 شنهاد کردبه او پی

 اطالعات جمع آوری شده:

 داده های به دست آمده در پژوهش به شرح زیر قابل بیان است

مزاج  نمونه ها ردیف

 شخصیت

مزاج داخلی 

 خانه

مزاج خارجی 

 خانه

 توضیحات نتایج

 تفاوت در شاخصه ها تطبیق طبع شخصیت و خانه گرم و مرطوب گرم و مرطوب گرم و مرطوب مورد5 1
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 تفاوت در شاخصه ها تطبیق طبع شخصیت و خانه گرم و معتدل گرم و معتدل و معتدل گرم مورد1 2

 تفاوت در شاخصه ها تطبیق طبع شخصیت و خانه گرم و خشک  گرم و خشک گرم و خشک مورد 4 3

 تفاوت در شاخصه ها تطبیق طبع شخصیت و خانه سرد و معتدل سرد و معتدل سرد و معتدل مورد1 4

 تفاوت در شاخصه ها تطبیق طبع شخصیت و خانه سرد و خشک سرد و خشک و خشکسرد  مورد 5 5

 تفاوت در شاخصه ها تطبیق طبع شخصیت و خانه سرد و مرطوب سرد و مرطوب سرد و مرطوب مورد 3 6
 

 نکات مهم:

  برای تعیین طبایع اشخاص و داخل و خانه های افراد در جداول و پرسشنامه ها نمرات هر شاخصه مقابل آن ثبت می شود و میانگین

 گرما و رطوبت حاصل از جایگاه به دست می آید 

  مورد  در چندفقط در تعیین طبایع تطابق شاخصه ها صددر صدی وجود و میان یک طبع خاص وجه اشتراک ها کامل نیست و

 تطابق دارند اما میانگین شاخصه ها یکی است.

 .پرسشنامه های مرطوب به مزاج شناسی این افراد و مسکن ایده آل آنها در پیوست آمده است 

 بحث و تحلیل داده ها:

د معرفی کرده در نمونه های جمع آوری شده پس از تعیین مزاج شخص آنرا با مزاج داخلی و خارجی خانه ای که بعنوان خانه مطلوب خو

بودند مقایسه کرده و در تمام موارد مزاج خانه بر اساس میانگین شاخصه های یاد شده با مزج کالبد شخص مطابقت داشت اما در بررسی 

 برای رسیدن به مزاججزئی تر مشاهده شد این میانگین از کنار هم قرار گرفتن اعداد مساوی کنار هم قرار نگرفته اند به این معنی که 

ربوطه امتیازها الزاما با امتیاز آن مزاج در همه موارد مساوی نبود. بلکه در اثر تعادل بین گرما و رطوبت تخمین زده شده مزاج مذکور م

 حاصل شده است.

که یاین مسئله باعث شد تا در مقایسه نمونه هایی با مزاج های یکسان به تفاوتهایی در سلیقه ها در طراحی خانه برخورد کنیم . بطور

بطور مثال تجمل گرایی در یک مزاج واحد در یک مورد در حد اعالی خود و در مورد دیگر حداقل بود و از چنین نتایجی امکان اتخاذ 

 سیاست واحد برای طراحی آن مزاج حاصل نمی گردید

ت قریب به اتفاق نمونه ها قابل از اینرو نقاط و شاخصه هایی که در مزاجهای یکسان در داخل و خارج خانه مشترک بودند و در اکثری

 رویت بودند جمع آوری و در جدول زیر آمده است .

 

 

 مشترکات مزاجهای یکسان در خانه

مزاج  ردیف

 شخصیت

 نتایج مشترکات مزاج خارجی خانه مشترکات مزاج داخلی خانه

1 
 گرم و مرطوب

-سرزندگی-قناعت –دگردوستی 

 کنترل محیط-وابستگی
 نظم-درونگراییعدم -ثبات

برخی از خصوصیات 

 منطبق بر کالبد
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2 
 گرم و معتدل

-کنترل محیط-لذت طلبی-سرزندگی

 مهرطلبی

-کنترل محیط-لذت طلبی-سرزندگی

 مهرطلبی

برخی از خصوصیات 

 منطبق بر کالبد

3 
 تجمل گرایی!! بردباری-نظم گرم و خشک

در قسمت خارجی 

 تناقض واضح با کالبد

4 
 وابستگی-تجمل گرایی-ثبات -طلبیتشخص  سرد و معتدل

برخی از خصوصیات 

 منطبق بر کالبد

5 
 نظم-وابستگی-عدم صراحت وابستگی-درونگرایی سرد و خشک

برخی از خصوصیات 

 منطبق بر کالبد

6 
   سازگاری-تجمل گرایی-سرزندگی-ثبات ومعتدل مرطوب

برخی از خصوصیات 

 منطبق بر کالبد

7 
  سازگاری-وابستگی-بردباری سرد و مرطوب

برخی از خصوصیات 

 منطبق بر کالبد

 

 

 

 نتایج :جمع بندی و  

و ند اقابل پیش بینی بود که افراد گاهی آرزوهای خود را با توجه به کمبودهای مالی و شرایط زندگی تعیین کرده اند و یا آنها را محدود کرده 

 پردازی شخص مرتبط می شود اما تاثیر خدشه گذاری بر نتایج تحقیق نداشته است.این تا اندازه ای در درجه اول به قدرت خیال 

 طبق نتایج حاصله 

 

 

 

 

 

 ضمنا از نتایج جانبی این تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره نمود

 د.ارتباط با طبیعت نسبت دا بال استثنا در همه نمونه ها تمایل به وجود حیاط دیده میشد که میتوان این موضوع را به گرایش ذاتی انسان به

 با توجه به سواالت انجام شده که وجوه بسیاری از شخصیت را هویدا میکرد تجارب اشخاص در خصوص فضاهایی که با آنها ارتباط داشته اند یا

 ی آنها تاثیر بسزا گذاشته است. به شکلی دیده اند در سالیق و آرمانها

د مشاهده شد که الگوپذیری آنها از سنت و فضاهای سنتی )البته شاید به دلیل تماس کمتر آنها با در نمونه هایی که سنین پایین تری داشتن

 فرهنگ اصیل( بسیار ضعیف بوده وبیشتر به سمت تبلیغات و چیزهایی که به آنها به عنوان ایده آل معرفی شده است گرایش نشان داده اند.

 ها و تبلیغ دهکده جهانی در تغییر ذائقه ها و مزاجها  این مسئله میتواند هشداری باشد برای نقش رسانه
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 منابع :

 فتوحات مکیه شیخ اکبر محی الدین  ابن عربی

 آفرینش نظریه معماری نقش علوم رفتاری در طراحی محیط   جان لنگ

 گونه شناسی طراحی داخلی خانه   فاطمه کاتب

 فیلیپر کوپر مارکوسمقاله خانه نمادی از خویشتن 

 مصباح االنس محمد ابن حمزه فناری

 ( طب جامع امام کاظم)ع(   شاعر شبع5دایره المعارف طب جامع اهل بیت )

 سایت مربوط به دکتر حسین روازاده و گروه علمی ایشان
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https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

