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Abstract 
Introduction: Culture in the architecture of any society is the representation of 

ideologies that are manifested in objective dimensions, which are formed in this 

process of architectural transformation. Architectural culture includes any 

building that materializes the mental thought of its designer through its 

appearance. Today, the pleasantness of the visual space is an important and 

significant issue in the field of architecture. While experimental and normative 

criteria have always been used to design building facades; But the subject of 

videoecology seeks to obtain visual criteria for greater adaptation of the artificial 

environment to human vision mechanisms with the visual world.  

research methodology: This article has tried to arrive at a specific algorithm 

based on visual ecology from the perspective of the culture that governs the 

society, considering the characteristics of the human eye structure in relation to 

building views and the analysis of vertical visual angles; So that, along with 

other existing aesthetic and normative criteria, this space can be formed in a 

more harmonious and pleasant manner. This research has used the descriptive-

phenomenological method in an inferential and interpretive reading approach, 

and the information and data related to the subject have been used from the 

analytical-comparative method in relation to visual angles. Then data alignment 

was used to achieve the aforementioned algorithm and finally the research 

findings were presented as a result and a conceptual model.  

Findings: This research shows that the human eye has the ability to recognize 

color at specific vertical angles from 40 degrees below the horizon to 30 degrees 

above it; Also, the optimal range of eye rotation is 30 degrees below the horizon 

line to 25 degrees above it, and the maximum permissible range for humans is 

70 degrees below the horizon line to 50 degrees above it. 

Conclusion: The results of this research on 4 landmark buildings showed that 

as in the Iranian architectural culture, respecting the human scale and people-

friendly spaces has been considered, the height obtained from the algorithm 
[Maximum height = average human height + The distance between the observer and the 

building × 𝑡𝑎𝑛 𝛼)] was one of the most common and pleasant heights used by 

designers in the architectural culture of their time. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 
Culture in the architecture of any society is the 

representation of ideologies that are manifested 

in objective dimensions, which are formed in 

this process of architectural transformation. 

Architectural culture includes any building that 

materializes the mental thought of its designer 

through its appearance. Today, the pleasantness 

of the visual space is an important and 

significant issue in the field of architecture. 

While experimental and normative criteria have 

always been used to design building facades; 

But the subject of videoecology seeks to obtain 

visual criteria for greater adaptation of the 

artificial environment to human vision 

mechanisms with the visual world. The studies 

conducted in the field of perception of the 

environment through the eyes are generally 

qualitative and specific quantitative and 

numerical information is not regularly available 

in the field of providing visual comfort, 

therefore researchers decided to investigate and 

analyze the visual parameters that influence the 

perception of the environment, including the 

visual angle. What is important here is the 

question of whether a certain viewing angle in 

the eye affects visual comfort? What are the 

right vertical angles to achieve visual comfort? 

What distances and heights are appropriate for 

the walls and special elements of the arena 

spaces according to the characteristics of the 

eye? In this way, reaching appropriate distances 

and visual heights in architectural design, 

especially in the spaces between, is the goal of 

this research. In this article, in order to answer 

these questions, after examining the studies 

conducted in this field and obtaining the 

opinions of experts, the information obtained is 

adapted to the architectural spaces of the 

square, including the Azadi courtyard of the 

holy shrine of Imam Reza (A.S.), Yazd Jame 

Mosque, courtyard of Hosseinieh of the Shah 

Nematullah Wali complex in Kerman and the 

Mosalla courtyard of Hazrat Abdul Azim 

Hasani (A.S.) shrine, which have a luxurious 

architecture, have been studied and analyzed in 

terms of visual proportions and their 

conformity or lack of harmony with the 

characteristics of the eye. 

2- Methods:  
One of the distinctive features of the qualitative 

method in research is the study of people and 

architectural spaces in their natural 

environment and not in artificial and laboratory 

environments. For this purpose, this research 

has basically been followed with a qualitative 

method approach until the theoretical saturation 

stage. This article has tried to arrive at a specific 

algorithm based on visual ecology from the 

perspective of the culture that governs the 

society, considering the characteristics of the 

human eye structure in relation to building 

views and the analysis of vertical visual angles; 

So that, along with other existing aesthetic and 

normative criteria, this space can be formed in 

a more harmonious and pleasant manner. This 

research has used the descriptive-

phenomenological method in an inferential and 

interpretive reading approach, and the 

information and data related to the subject have 

been used from the analytical-comparative 

method in relation to visual angles. Then data 

alignment was used to achieve the 

aforementioned algorithm and finally the 

research findings were presented as a result and 

a conceptual model. 

3- Results: 
The results of this research show that the human 

eye has the ability to recognize color at certain 

vertical angles from 40 degrees below the 

horizon line to 30 degrees above it; Also, the 

optimal range of eye rotation is 30 degrees 

below the horizon line to 25 degrees above it, 

and the maximum permissible range for 

humans is 70 degrees below the horizon line to 

50 degrees above it. The results of the analysis 

of the walls seen by the observer show that the 

architect has paid attention to these angles and 

heights in the design of these facades, so that all 

the parts of the selected walls with their 

characteristic elements, including minarets and 

domes, are in the upper part of the eye. and as 

soon as the observer enters these courtyards, he 

can see all the designed components in front of 

him easily and with visual comfort, which 

greatly helps to calm the person and create a 

sense of security. The human eye has an 

optimal range of eye rotation at a vertical angle 

of 25 degrees above the horizon line and 30 

degrees below it, in which the eye muscles have 
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the least activity, and this range helps a lot to 

achieve visual relaxation. have been placed in 

this field of view as soon as the observer enters. 

4- Conclusion: 
 The researchers suggest that for further 

investigation in this field, the subject's viewing 

distance should be investigated, as well as the 

analysis and adaptation of the visual horizontal 

viewing angle in the interspaces of architecture, 

such as courtyards, which are visually relaxing 

from the users' point of view. Other cases 

include shape and form characteristics in a flat 

or volume wall, full and empty space as well as 

repetition, symmetry, etc. and their effect on 

emotional weight and visual and mental peace 

is another issue that should be investigated in 

other researches should be checked. 

The results of this research on 4 landmark 

buildings showed that as in the Iranian 

architectural culture, respecting the human 

scale and people-friendly spaces has been 

considered, the height obtained from the 

algorithm [Maximum height = average human 

height + The distance between the observer and 

the building × 𝑡𝑎𝑛 𝛼)] was one of the most 

common and pleasant heights used by designers 

in the architectural culture of their time. 
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 مقاله پژوهشی

و  پذیری فرهنگمثابه فرهنگ؛ تحلیلی بر کاراکتر زاویه بصری در تطبیقمعماری به

 معماری فضاهای بینابین

 2سید مجید هاشمی طغرالجردی ، *1محمدامین عزیزمقدم 

 

 تهران، ایران.  دانشجوی دکتری معماری، دانشكده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی،. 1
 تهران، ایران.استادیار، دانشكده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، . 2

 
 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

فرهنگ و  پذیرییقدر تطب یبصر یهبر کاراکتر زاو یلیبه مثابه فرهنگ؛ تحل ی(. معمار1041. )یدمجید, سیطغرالجرد یهاشم ؛ینمحمدام ،یزمقدمعز  استناد:

 134-150 ،(2)0 ،فرهنگ و هنر یجامعه شناس. ینابینب یفضاها یمعمار

 

 

 

 

  

  

  1041تیر  1 تاریخ دریافت:

  1041شهریور  11 تاریخ پذیرش:

  1041شهرویر  22 :تاریخ انتشار

 
 

 

 

 

 

 

 هیزاو ،یفرهنگ معمار های کلیدی:واژه

محدوده آرامش  ،یدئواکولوژیو ،یبصر

 ندیارتفاع خوشا ،یبصر

 چکیده
، کندپیدا مینمود  با احجام عینیاسگگگه که  هاییایدئولوژیای، نمایش فرهنگگ در معمگاری هر مامعه

 اسههر بنایی فرهنگ معماری مشتمم بر  گیرد.شگدن معماری شگ م میدگرگون فرایندی که طی آن

ی فضای ندبخشد. امروزه خوشایعینیه میطراح خود را از طریق ش م ظاهری خود که اندیشگه ههنی 

 هی نماهای ابنیراحکه همواره برای طتومه اسه. درحالیای مهم و قابمبصگری در حوزه معماری مئگه ه

ی در پی به دسگگه آوردن دئواکولوژی تجربی و هنجاری اسگگتفاده شگگده اسگگهم اما م ح  ویارهااز معی

صری اسه. ی بایی انئان با دنیناهای بیئممصنوع با م انی طمحی شگتربصگری برای انب ا  بیی ارهامعی

 مح یو ت هی سگاختار ششگم انئان در ارت اب با نماهای ابنیهایژگتومه به وی بامقاله تالش کرده تا  نای

 مامعه راز منظر فرهنگ حاکم ب شناسی بصریمشخصی م تنی بر بوم تمی بصری عمودی به الگوریازوای

 یندی و هنجاری مومود، بتوان در هماهنگی و خوشایشگناختیی ای زیارهامعی ربرسگدم تا در کنار سگای

امی و ی استنت رددر روی دارشناسانهپدی -یفپژوهش از روش توصی نداد. ای ش مرا  ای این فضگشگتربی

در  یاسقی-ی روش تح یاز  ،های مربوب به موضوعاطالعات و داده و ی استفاده برده اسه خوانشگی تووی

 تمی به الگوریابها برای دستیگرفته شگده اسگه. سگاز از همئوسازی داده  اری بری بصگازوایا راببه ب

ه. اس دهو مدلی مفهومی ارائه گردی جهصورت نتیی پژوهش بههاافتهی همذکور اسگتفاده شگده و در نهای

همانبور که در فرهنگ معماری ایرانی رعایه مقیاس  بنای شگگگاخش نشگگگان داد4پژوهش در  نای نتایج

 تگگمارتگگفگگاعگگی کگگه از الگگگگگوریگگ واری فضگگگگاهگگا مگگورد تگگومگگه بگگوده اسگگگگه،انئگگگگانگگی و مگگردم

حداکثر ارتفاع ]  = میانگین قد انئان + فاص ه ناظر تا عنصر) × tan α)]و  نتریاز مرسگگوم ،دیآبدسگگه می

 .بوده اسهری زمان خود در فرهنگ معماارتفاعات مورد استفاده طراحان  نیندترخوشای
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 101-541، صفحات1141تابستان ،دومم، شماره چهاردوره    

 و بیان مسئله مهدمق -1

یند دگرگون اکند، که در این فرنمود پیدا می هایی اسه که با احجام عینیای، نمایش ایدئولوژیفرهنگ در معماری هر مامعه

گیرد. فرهنگ معماری مشتمم بر هر بنایی اسه که اندیشه ههنی طراح خود را از طریق ش م ظاهری شدن معماری ش م می

شود که درصدد ایجاد تعادل بین گیرد سازوکاری ایجاد میبخشد. هنگامی ه فرهنگ در یک مامعه ش م میخود عینیه می

های فردی و امتماعی اسه. معماری همیشه بین دو قبب احئاس و عقم در رفه و آمد اسه و این از ت فیق دانش و تهخواس

کند که در نتیجه گیرد. درگذر زمان گاهی تف رات حاکم بر مامعه معماری را دشار تغییراتی میهنربودن معماری نشوت می

باشد و عینیتی از نمود  معماریه فقط م تنی بر نفز ای کمعماریدهد. متناسب با آن تغییرات را ش م می معماریس ک 

س ب هر بنای معماری یک شاهد فرهنگی اسه شه دارای مفهوم خوب باشد شه فرهنگ مامعه ن اشد اصاًل ومود ندارد. بدین

دهند تابع فرهنگشان اسه، اما عمومًا به این مئه ه تومه کافی ها در اطراف خود ش م میمفهوم بد آن. محیبی که انئان

دانش  توان گفه این بازتاب درکند. به طور ک ی میشود. سیئتم ارزشی یک نظام امتماعی با فرهنگ بازتاب و نمود پیدا مینمی

دارد و با عقم، منبق و شعور انئان سروکار دارد و هنر ن دانش مشتمم بر عقالنیه گام برمییابد. درحالی ه ایو هنر مصدا  می

 .(1931نژاد، نژاد و نوریشود )نوریعموماً با احئاس ناظرین خود مرت ط می

سه بر هندهای برگرفته از م اتب غربی که مشتمم امروزه عموم متخصصان بر این باور هئتند که با الگو قراردادن معماری

معماری اسالمی در هات خود » کهپذیر خ ق کرد درحالیهای پیچیده و انعبافتوان فضاهایی با کاربریفضایی خاصی هئتند می

(. کارشهودی هنرمند آن اسه که در اثرش هندسه پنهان عالم را به هندسه 012: 1931)فالم ی،  «گرا اسهمعماری هندسه

ای طوالنی داشته و در تمام دوران موردتومه ساخه میدان درکشور ایران سابقه (.40: 1933ان، آش ار ت دیم کند )شرقی و هم ار

های ایران در داخم بافه های ترسیم هندسی بنا شده اسه. اکثر میدانبوده اسه. معماری میدان بر پایه هندسه معماری و شیوه

ای اسه برای کال د نمای شهری میدان عرصه .ناپذیر شهر اسهیو مرکز شهر واقع شده اسه. در واقع میدان ی ی از ارکان مدای

های گوناگون را در این زمینه پدید آورده اسه)هوشمند شع ان آبادی و هم اران، ها و تفاوتها که ش اههبندی میداندسته

ان زی ایی را از نیازهای فبری انئ(. نیاز به زی ایی مزء ناشناخته ترین نیازهای انئان می باشد، استاد مبهری نیز نیاز به 1933

(. مازلو در هرم خود، نیازهای انئان را به دو بخش نیازهای پایه و متعالی تقئیم می کندم که نیاز و حز 1911می داند)طاه از،

ناسی شزی ایی شناسی در انئان، مزء نیازهای متعالی و انگیزه بخش می باشد که این امر نشان دهنده ی ارزش و اهمیه زی ایی

شناسی از آن مهه که کیفیتی درونی و ناظر بر حاالت درونی آدمی در انئان می باشد که باید مورد تومه قرار گیرد. زی ایی

 (1933فر، اسه، ارضاء آن می تواند مقدمه ای برای روی رد آدمی به سوی معنویه باشد. )فهیمی

ک مفهوم و مومودیه زی ایی در کم و مزء پی ره ی آن ومود در تح یم اثر معماری که مزء آثار خوب قرار گرفته بدون ش

دارد. با مشاهده ی یک اثر معماری و با درنظر گرفتن اصول و م انی نظری مانند تناسب و توازن، مقیاس، ت رار و تناوب، تقارن، 

و آرامش، نور، آب، رنگ،  تعادل، مرکزیه، هماهنگی، تشابه، تنوع  و تضاد، نظم، نظم در بی نظمی) هندسه فرکتال( ، حرکه

گردد که پدیده ای به نام زی ایی در آن نهفته اسهم به ع ارت دیگر محیط زی ا شفافیه، فرم و صورت و تزئین مشخش می

کننده لذت باشد. )پاکزاد و بخشی از تجربیات آن برای ناظر فراهم آورد و در نمادها و ساختار تداعیمحیبی اسه که حز لذت

رد روانی هر ف-کیفیه روحی فضا نیز دقیقا قابم سنجش و توصیف پذیر نیئه زیرا احئاس و وضعیه روحی( 1939ساکی، 

هنگام قرار گرفتن در یک فضا تحه تاثیر دو دسته از عوامم اسه: عوامم فردی و عوامم محیبی. زی ایی دارای مفهومی نئ ی 

از آدمیان زی ا دیده می شوند. زی ایی از سوی دیگر دارای ساختاری ها نزد بئیاری و برخی دیگر نزد اندکی اسه. برخی از زی ایی

وانین شوند وگاه این قای شیره اند، زی ایی نامیده میاسه که گاه قابم درک اسه و گاه نیئه،گاه قوانین زی ایی که بر پدیده

گرش ی درک بهتر امئام و باع  تغییر در نشناسی قاب یتی اسه براشود.زی اییای زی ا دیده میاند که تنها پدیدهشنان پیچیده

 . (1931پور، )اسدی گرددمی

مغز ما دارای سه روش هوشمندانه برای درک عمیق از مهان اطراف اسه. شاید کمتر به این دقه کرده باشید که ما اشیای 

 به پنج حز تقئیم شده اسه، کنیم. حواس انئانتر را به صورت شند بعدی مشاهده میدورتر را به صورت مئبح و اشیا نزدیک

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 101-541، صفحات1141تابستان ،دومم، شماره چهاردوره    

شمارند که در این میان حز اما امروزه با پیشرفه ع م و ابداع ابزار ال ترونیک تعداد حواس انئان را گاهی تا ده حز برمی

ریق گردد و محیبی که از طکند. حز بینایی مومب دریافه تجربه ای نو از محیط اطراف میبینایی اص ی ترین نقش را ایفا می

شود، محیط بصری نام دارد. محیط بصری تاثیر مئتقیم و غیر مئتقیم بر انئان و رفتار و حتی ویژگی های ز درک میاین ح

فیزیولوژیک انئان دارد. امروزه به دلیم عدم ومود دانش بصری مناسب و همچنین به دلیم توثیرات شدیدی که عم  ردگرایی 

پورمعفر ) ی بصری را بیش از پیش بر محیط بصری انئان تحمیم کرده اسهمدرنیئم بر شهرها گذاشته اسه اغتشاش و ناهنجار

  سال پیش باز می گردد. 32ها در زمینه آسایش بصری به حدود پیشینه پژوهش .(11: 1931و ع وی باالمعنی، 

 
 یند پژوهش بر اساس مطالعات گذشته مأخذ: نگارندگان : فرا1تصویر

ادراک محیط از طریق ششم، عموماً بصورت کیفی بوده و اطالعات کمی و عددی خاصی مبالعات صورت گرفته در زمینه 

بصورت منظم در زمینه تامین آسایش بصری مومود نمی باشد، از این رو بر آن شدیم که به بررسی و تح یم پارامتر های بصری 

ه باشد کاین ما حائز اهمیه اسه این سؤال میتاثیرگذار در برداشه از محیط از مم ه زاویه دید بصری باردازیم. آنچه که در 

آیا زاویه دید خاصی در ششم در آسایش بصری تاثیرگذار اسه؟ زوایای عمودی مناسب برای دستیابی به آسایش بصری کدام 

ها و عناصر خاص فضاهای میدانگاهی مناسب اسه؟ بدین هایی مبابق با خصوصیات ششم برای مدارهاند؟ شه فواصم و ارتفاع

های بصری مناسب در طراحی معماری بخصوص در فضاهای بینابین هدف پژوهش حاضر اسه. ترتیب، رسیدن به فواصم و ارتفاع

یق نظران به تب سواالت پز از بررسی مبالعات انجام گرفته در این حوزه و کئب نظر صاحب نمقاله برای پاسخ به ای ندر ای

گاهی از مم ه صحن آزادی حرم مبهر امام رضا)ع(، مئجد مامع یزد، صحن ناطالعات بدسه آمده با فضاهای معماری میدا

حئینیه مجموعه شاه نعمه اهلل ولی کرمان و صحن مص ی حرم حضرت ع دالعظیم حئنی)ع( که دارای معماری فاخری می 

جزیه و تح یم قرار ششم پرداخته شده و مورد ت اتعدم هماهنگی آن با خصوصی ابصری و انب ا  ی تناس اتباشند، از مهه 

 گرفته اسه.

 پیشینۀ پژوهش -2
 : پیشینۀ تجربی1-2   

به ارائه معیاری برای ارزیابی آسایش بصری و بخشی دیگر به  ی انجام شده پیرامون موضوع مورد مبالعهبخشی از پژوهش ها

های گوردن کالن، اخوان، آتشین پژوهش توان بهاز این موارد میبهینه سازی کال دی بازشوها از منظر آسایش بصری اشاره دارند. 

بار، ع وی ط ری، سایمون بم و متولی اشاره کرد. گوردن کالن منظر شهری را هنر وحدت بخشیدن ساختاری و بصری به مجموعه 
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(. ی ی از شرایبی که در ارزیابی کیفیه محیط در کنار سایر عوامم 1311داند)گوردن کالن، عوامم سازنده محیط شهری می

(. ی ی از 1931باشد)اخوان و هم اران، رای اهمیه اسه، راببه بصری بین انئان و محیبی که در آن قرار گرفته اسه میدا

ار، باشد. )آتشین بعوامم مهم و توثیرگذار در افزایش کیفیه محیبی و ارتقاء هویه شهری نقشه زی ایی بصری محیبی می

 های صحیح نورپردازیمنظر، در راستای افزایش امنیه و آسایش بصری به شیوه(. همچنین در کتاب نورپردازی در معماری 1933

(. نهایه هدف بصری در طراحی فضاهای شهری، ایجاد وحدت، تنوع و تعادل بین امزای 1931پرداخته شده اسه. )ع وی ط ری، 

 هایفیه زی ایی منظرشهری در س انزهای کی(. با شناسایی عوامم و شاخش1931باشد. )بم، گوناگون با تومه به روح م ان می

های افزایش کیفیه محیط و (. پیرو شاخش1933توان به الگویی در مهه ارتقاء کیفیه منظر شهری رسید. )متولی، متوالی می

این موضوع در که نشان از اهمیه  های متعددی توسط پژوهشگران انجام شده اسهپژوهش منظر شهری عوامم مؤثر بر آن در

 هرها دارد.شطراحی 

 سیما و منظر فرهنگی شهر: 1-1-2

: در واقع سیما یا تصویر ههنی، ههنیتی (1)مدول انددر ارت اب با سیما و نمای شهری به پژوهش پرداخته زیادی پژوهشگران

(. سیما و منظر شهری نشان دهنده 12: 1931اسه که از طریق ادراک و پردازش منظر در ههن انئان ایجاد می شود)محمودی، 

 (. 11، 1930فرهنگ و تاریخ یک شهر یا امتماع اسه که در ههن افراد استفاده کننده توثیرگذار اسه )کالن، 

  1311آبادی و همکاران، مرتبط با گستره سیما و منظر شهری، هوشمند شعبان : نظریات1جدول

 

منظر در تعاریف همواره وابئته به دو عنصر اص ی بوده اسه که با حذف هریک فهم منظر دشار مش م می شودم اول محیبی  

بدان ورود می کند )ماهان و منصوری،  گیرد و دوم انئانی اسه که درصدد درک و ارت اب با محیطاسه که انئان را در برمی

(. سیمای شهر درواقع ک یتی به هم پیوسته اسه که شامم نمادها و نشانه هاسه و به مفاهیم، معانی و ارزش ها و 01، 1931

(. منظر شهری، به ش م مدایی ناپذیری با مداره سازی مرت ط اسه )حناشی، مظفر 01، 1931غیره واقعیه می بخشد )پاکزاد، 

(. تنها نماها هئتند که ماهبه سیما را با ومود مقیاس، زمینه و بافه ساختمان به مردم عرضه می کنند 13، 1931معفری، و 

 (.191، 1939)آنتونیادس، 

ها پرداخته اند: مداره، آرایش و انتظامی از شند صفحه اسه و از طریق آن ورود برخی دیگر از پژوهشگران به بررسی مداره

(. مداره زیر مجموعه محصوریه و 12، 1932شود )نژادستاری، میدان یا از درون میدان به ابنیه اطراف میئر میاز بیرون به 

میانه شامم تناسب و ش م هئه که طراح شهری وظیفه دارد، ق مرو دخاله طراحی شهری را در حیبه معماری، زمینه و تقابم 

(. پژوهش مشابه در ایران 92، 1931رسی کند )حقیریان و هم اران، آن با خالقیه معماری و ابزار کنترل طراحی شهری، بر

بازآفرینی میدان امین »بئیار کم شمار هئه که می توان به طور خاص یک مورد را نام برد. مورد یادشده تحه عنوان 
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ید پژوهشی دیگر با ( انجام یافته اسه. بررسی داده های این پژوهش م ین این واقعیه اسه که با1939محرابیان، «)الئ بان

العات ها به ش م مبهای مدید، ت می ی و اصالح شده انجام شود. تحقیقات پیشین مشخش کننده آن اسه که اکثر تح یمداده

ها، اعم از زوایا و موردی بر روی میدان ها انجام شده اسه. در حالی که این مقاله برای نخئتین بار من ه های بصری مداره

بر آسایش بصری را در گونه های متفاوت مورد مقایئه قرار داده اسه. بر پایه اهداف این پژوهش نظریه پردازانی فواصم توثیرگذار 

ها شارشوب نظری این پژوهش را مشخش می سازدم انتخاب شده اند. در راستای پاسخ دادن به پرسش ها و که اندیشه های آن

 ار قرار خواهد گرفه.دستیابی به اهداف، نظرات این اندیشمندان بنیان ک

  1311آبادی و همکاران، های شهری، نگارندگان با تلخیص از هوشمند شعبان: نظریات مرتبط با گستره میدان2جدول

 

  : مالحظات نظری2-2   

 فضاهای بینابین  :1-2-2      

یئی توان به فرهنگ انگ برای فضا در فرهنگ لغات فارسی و انگ یئی مفاهیم و معانی متعددی هکر شده اسه، از آن مم ه می

گئتره ای پیوسته که در آن اشیاء »معنی مخت ف برای این واژه آورده اسه که ع ارتند از:  13آکئفورد اشاره کرد که حدود 

معانی نشانگر درک مشترک از این واژه در زندگی روزمره، تصویرگر پیچیدگی مفهوم این  این« ومود دارد و حرکه می کنند و... 

های گذشته (. درباره فضا در متون ف ئفی و در قرن1334کننده به م احثی اساسی درباره فضاسه )اکئفورد، واژه و اشاره

سه. فضا پدیده ای فیزی ی، زائیده ف ر یا محصولی ای ومود داشته اهای مب ق و نظریه های راببهدوگانگی میان انتخاب نظریه

درلغه نامه دهخدا واژه بِین از مم ه لغات اضداد به معنی (. 1932از فرآیندهای امتماعی دیدن اسه. )به نقم از ع ی مدنی پور، 

با لغاتی  تواندفاده میمتناسب با تعریف و مایگاه استلغه این مدایی و پیوستگی، فر  و وصم میان دو شیز و مدائی آمده اسه. 
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 اسبراسفصم، مدائی، مرز، حد، ل ه، مداره، آستانه و در نتیجه ربط هم معنی و مترادف شود. و اتصال، همچون وصم، پیوستگی، 

در حال حرکه اسه. در یک هندسه با روابط پیچیده، بینابینی به  فضایی اسه که دائماً « بینابین»لغه نامه تخصصی معماری 

)به نقم  .نمایدمیم حقفضایی متصم کننده اسه که کند، ب  ه همواره شود. بنابراین، بینابین مدا نمیم انی استوار ت دیم می

را تحه عنوان فضای سوم تفئیر  فضای بینابینپژوهشگران های صورت گرفته (. در پژوهش12:1932از ب یالن اصم و هم اران،

در گئتره فضا شود.  یین میعیین و تت فضایی متناسب با زاویه دید بصری فضای بینابیند: شگونگی و کیفیه نگویند و مینکمی

ای ای اسه و فضای معماری به عنوان بعدی از فضا که راببهرشتهومه اشتراک اسه و فضا همیشه مفهومی بینموضوع بینابینی 

  شود.مه مان ه با سایر ابعاد آن دارد، شناخته میه

 

 نگارندگانها و عملکرد، مأخذ: شامل ویژگی : بررسی فضاهای بینابین2تصویر

های فضای معماری به سه مورد ش م، کارکرد و معنا پرداخته اسه. بدین س ب بر اساس ترین ویژگیکاپن در مورد اص ی

ها دارای کال دی و فیزی ی و شرایط تمایز بین این مؤلفههای این سه ویژگی، فضای بینابین نیز، عالوه بر دارا بودن مشخصه

شد. فضای بینابین عالوه بر این ه از لحاظ ابعاد و درک فضایی دارای مفهوم و  های کارکردی مفهومی متعددی خواهدویژگی

های خاصی اسه. در مجموع پیوند این سه مشخصه فضای اعت ار خاص خود اسه از لحاظ ابعاد دیگری نیز دارای اعت ار و ارزش

ال دی که عناصر ک فضایی اسه که: بر اساسبع ارتی دیگر بر اساس نظر کاپن، فضای بینابین کند. سوم را تعریف و محدود می

شود )معنایی( و محم معنا می کال دی(م درون آن کانون تمرکز –شود )ش  ی می محصور دالله بر تعیین مرزها و حدود دارد،

  .(11:1932 کارکردی( )ب یالن اصم و هم اران، – گردد )ارت اطیتعامالت می

 گاهییدانویژگی های فضای بینابین م :2-2-2      

آستانه  .ددگرفضای بینابین به عنوان آستانه در حد فاصم فضای معماری با محیط پیرامون مبرح می کالبدی،-شکلیالف( ویژگی

آورد و هم همچون بازشو ام ان اتصال بین فضاهای اول و یابد شون هم مانند دیوار ام ان تف یک فضا را فراهم میاهمیه می

 آورد.دوم را بومود می
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 ی،کارکردز لحاظ ا. ش م بگیردفضاهای اطراف در بین تر منئجم بهتر و فضاییاز لحاظ عم  رد عنصر بینابین باید معنایی، ب( ویژگی

 ایی متقابمکرد و کارمدید اسه. این فضاها در عین کار ، حامم معناییخود همجواری هایمجموعهکرد ت میم کار این عناصر در

 شود.ها نیز میشدید آنتنیدگی درهممومب خود، های با هریک از همجواری

 های مخت ف را به دلیمدر عرصه های مومود، تفاوتاشکارکردی-با ویژگی ارت اطی یفضای بینابین کارکردی،-ج( ویژگی ارتباطی

و  ی اطتعیین الگوی ارت دلیمبه  مئه ه نماید و اینمخت ف مراتب فضایی ت دیم می هایبه نئ ه ها،مفاهیم سازنده آن تفاوت

 (1934و ستارزاده، ب یالن اصم( .گرددسازماندهی فضایی می اسه که در نهایه منجر به حاکم بر رواببی انئجام

اعتقادات، رفتارها، باورهای سنتی، عقاید دینی و امتماعی مردم ایران صورت خاصی از ساختار کال دی را در شهر به ومود آورده 

صوصی غالب بوده و فضای درون بر فضای بیرون همیشه برتری داشته اسه درحالی ه این وضع با شرایط که در آن فضاهای خ

 غرب که زندگی و تجمع بیرون از خانه مایگاه مشخصی داشته کاماًل متفاوت اسه.

 آسایش بصری :3-2-2      

بصر و بصری نیز به معنای دیده، ششم  در فرهنگ فارسی معین، آسایش به معنای راحتی، آسودگی، استراحه و آسانی اسه.

هایی که اطالعات و شرایط مب وبی توان برای م انآنچه این حز ب یند و مشاهده کند، آمده اسه. آسایش بصری را میو هر

ای رسمی هاند و نظارتتر استفاده شدهتر، با امنیه بیشتر و مب وبطور پیوسته سالمدهند، توصیف کرد. فضاهایی که بهارائه می

( برای رسیدن به آسایش بصری در ابتدا باید مفهوم 12:1931اند. )دویران و هم اران،یا امتماعی بیشتری نیز به همراه داشته

انداز یا منظر شهری مرت ط اسه که مامعه آلودگی و اغتشاش بصری را بررسی کرد. درواقع، آلودگی بصری با عناصری از ششم

 های فضاهای شهری هئتندنظمی و آلودگی بصری، مزئی از عناصر و شهرهتوان گفه اغتشاش، بید. میپندارآن را ناخوشایند می

نوازی فضاهای شهری را کاهش بخشی و ششمکه درمه فرحطوریدارند و خوشایند نیئتندم به که در معرض دید ناظر قرار

 دهند.می

 

 نگارندگان(: مولفه های سازنده آسایش بصری)منبع 3تصویر

 میدان روانشناسی دید و تناسبات :0-2-2      

دو عنصر ارت اطی اص ی شهرها باشند: میشهری مهمترین عناصر مزء ها و... ها، میادین، خیابانفضاهای بینابین ازمم ه صحن

ها صحن ها وکنند درحالی ه میدانمیها بعنوان فضایی پویا مح ی برای حرکه عابرین را فراهم باشند. خیابانخیابان و میدان می

م میدان عمومی به عنوان معرض عمومی و به گیرندفضاهای ایئتا را تش یم داده و بعنوان تجمع و فعالیه مورد استفاده قرار می

 عنوان قبب مقابم فضای خصوصی داخ ی نقش مرکزی و مهم در تاریخ تحول زندگانی انئان ها داشته اسه. لوئی کان در این

انئان متومه می شود که او نمی تواند به تنهائی آنچه را می خواهد بدسه بیاورد. پز او احتیاج » کند:مورد اینبور اظهارنظر می

به مح ی دارد که در آنجا اشتراک خواسه او با خواسه سایرین صورت عم ی به خود بگیرد شه تنها در این صورت اسه که او 

تواند مواب این سؤال که تا کجا می« سه یابد و این به سایرین نیز متقابالً این ام ان را می دهد.می تواند به خواسته های خود د

دوعامم تاثیرگذار در دستیابی به  بینی افراد اسه.یک صحن شنین نقشی داشته باشد تابع سه موضوع مصالح، تناس ات و مهان
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دو: زاویه بصری ایجاد شده برای مخاطب هئتند. حداکثر اندازه یک صحن یا میدان دارای مب وبیه فضایی، یک: ابعاد و اندازه 

به این مب ب اشاره  1323ها)حریم( در نظر گرفته شود، حتی کامی وزیته در سال صحن بایئتی با تومه به نیاز به ایمنی انئان

در « ص یا وحشه از میدانیک نوع بیماری عص ی خا»نامتعارف یک صحن یا فضای بینابین میدانگاهی  کند که گئتردگیمی

اند که اندازه این میدان متناسب با ای طراحی شدهگونههای باقدمه کشور ایتالیا، بهآورد. تعداد زیادی از میدانافراد بومود می

از  رسد که وحشهنظر میهمانبور که گفتیم شنین بهباشد. ها قادر به تشخیش شهره هئتند، میای که انئانحداکثر فاص ه

آید. در حاله ع ز نیز وقتی فضا خی ی تنگ باشد در انئان احئاس یدان با تجاوز از این حد، ام ان برقراری ارت اب پدید میم

میزان مزئیات  4از اهمیه ویژه ای برخوردار اسه. تصویر شماره« ق مرو»آید. در انئان نیز مثم حیوانات نقش وحشه بومود می

 تواند بر کاهش استرس ناشیدهد که میهای بصری نمایش میمخت ف را با تومه به ویژگی مشاهده شده توسط انئان در فواصم

 زا مؤثر باشد.از حضور در فضاهای وحشه

 
141: 1313توانایی چشم و میدان دید، مأخذ: پیرموره و همکاران، : 0تصویر  

 چشم و مکانیزم بینایی و تحلیل خطوط دید :1-2-2      

ها دارد. مردم عمدتاً نئ ه به آن م انیزم کار ششم، نقش مهمی در شگونگی تجربه مردم از محیط پیرامون آننحوه دیدن و 

افتد که حالتی بالقوه خبرناک و یا گیرد آگاهی دارند. دید مان ی فقط در مواقعی اتفا  میمواردی که در مرکز دیدشان قرار می

های حئی ششم نزدیک به محور اص ی دید در مرکز کنندهداده شود. دریافهحرکتی در خارج حوزه اص ی تومه به ما هشدار 

ها افزایش یافته و تنها ام ان اند ولی با دور شدن از مرکز و نزدیک شدن به محیط ش  یه فاص ه آنششم متمرکز و فشرده

 کند  )هدمنک فضا و حجم ایفا میدهد. دید مان ی با ومود خالصه و ناقش بودن، نقش حیاتی در درتشخیش م هم اشیاء را می

با این شرایط نحوه ورود افراد به یک فضای بینابین یا یک بنا در صورتی ه روی محورهای اص ی  (.10-11: 1334و یازوس ی، 

 نماید. سازماندهی گردد آگاهی و مذابیه بیشتری برای بیننده ایجاد می

درمه را ب ینند، و در صفحه بصری  132توانند کمی بیش از خود میها در صفحه افقی بینایی بدون حرکه ششم اکثر انئان

درمه از زاویه دید پائین محدودتر  02درمه اسه و این در حالی اسه که ابروها زاویه دید باال را  192عمودی زاویه دید در حدود 

سازد که ای، انئان را قادر میدرمه 192در  132(. میدان دید 10و هدمن و یازوس ی: 120: 1919)پیرموره و هم اران، اندکرده

طرح ساده باشد بیننده به دید مان ی و حافظه بئنده نموده و مئتجو متوقف  تصویر ههنی ک ی از محیط را ب یند. اگر به سرعه

 نماید. اگر فضای عمومی ترکیب ک ی خوانا وتفاوتی میشود. اگر طرح پیچیده باشد شخش را دشار اغتشاش ههنی و بیمی

ه و ای را مومب شدها متنوع باشد، روابط و توثیرات فضایی تازهآشنایی داشته باشد و مزئیات مالب بصری کف، دیوار و سقف

 (.19: 1334 یازوس ی، و هدمن)نمایدمردم را مشتا  به این تجربه فضائی مدید می
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 مدیا با تغییر توسط: چشم و مکانیزم بینایی مأخذ: ویکی1تصویر

 نگارندگان
: زاویه دید افقی و عمودی بر اساس نظر پیرموره 1تصویر  

 سبح .یابد می ارت اب مشرف دید با که شود می محئوب محیط بصری کیفیه اص ی ارکان از ی ی بصری حریم به تومه

 زمان، شخصیه، سن، اساس بر و اسه ههنی امری مشرف، دید معرض در هاآن گرفتن قرار میزان خصوص در افراد رضایه

 (Newell ،1331) اسه. خصوصی متفاوت حریم حفظ های راه و همئایگان با روابط محم، فرد، نگرش

 این بنابراین. اسه احتمالی های موقعیه تمام از ناظر دید خبوب بررسی از ع ارت ک ی طور دید به خبوب تح یم ت نیک

 شرف یام گیری دید ش م به اسه مم ن که شرایبی بیرونی، ناظر برای احتمالی های موقعیه تمامی بررسی با اسه قادر شیوه

 آورد. فراهم کمی طور به را بصری حریم کیفیه سنجش ام ان طریق، این از و کرده شناسایی را بینجامد فضا )اشراف(به

عمودی این میزان به درمه قادر به رویه و درک در مهه افقی خواهد بود. ال ته در مهه  12ششم بدون حرکه تنها در زاویه 

درمه زاویه ای مب وب برای درک یک اثر هنری اسه و ناظر  01درمه قرارگیری ششم ها نئ ه به زاویه افق بئتگی دارد. زاویه 

کند که این زاویه آن را مجاز دانئته باشد. اما، برای ترکیب های مخت ف معماری با محیط بصورت غریزی به سمتی حرکه می

 تواند به کار گرفته شود.)توس ی(درمه می 13اله ک ی، ششم تنها در زاویه پیرامون در یک ح
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 : نظریات مرتبط با گستره فیزیولوژیک چشم، مأخذ: نگارندگان3جدول

 

شوند، میدان دید دو ششمی ترکی ی از دو میدان مغناطیئی دید در اکثر افراد اسه. وقتی که این دو میدان با هم ترکیب می

درمه هئتند. و اگر مقداری که این دو میدان با هم اشتراک دارند را مدا کنیم زمینه  022 – 002یک میدان دید  افراد دارای

 در دید .هئتیم سه بعدی ای ما قادر به درک شیزهایدرمه 114درمه خواهد شد و دقیقا در این میدان  114دید مفید حدود 

 قئمه در یرتصو. کنند نمی تولید کیفیه یک با را تصویر ششم زوایای تمام که معناسه بدان این. ندارد خبی فرمی انئان ششم

 شود.  می تولید کمتری کیفیه و مزئیات با ها کناره در و بیشتر مزئیات و کیفیه با مرکزی

از همه های انئان در ادراک فضا، کامالً مرت ط اسه. از آنجا که ادراک وسعه فضا بیش نحوه ادراک فضاهای شهری با محدودیه

شم دو ش»های بینایی انئان در ادراک میزان وسیع بودن فضا کامال مؤثر اسه. شود، محدودیهاز طریق حز بینایی تومین می

ما دارای یک میدان دیدک ی و یک میدان دید مزیی هئتند. در میدان دید ک ی ش م ک ی اشیا و در میدان دید مزیی، مزئیات 

 11درمه و طرفین  41درمه، پائین  92ید ک ی، ش م مخروطی نامنتظم دارد که از باال تا حدود توان دید. میدان دها را میآن

(. به ع ارت دیگر، در مشاهده یک منظره اگر صورت ثابه نگه داشته شود و با 03: 1911)توس ی، « شود.گیری میدرمه اندازه

درمه از شپ(  11درمه از راسه و  11درمه ) 192حدود  دو ششمان طرفین دیده شوند، تنها عناصری که در گئتره زاویه دید

ای زاویه دید افقی درمه 192گردند. فهم میزان وسعه فضا با زاویه دید افقی انئان مربوب بوده و محدودیه باشند مشاهده می

 (.1: 1939با صورت ثابه بر این فهم مؤثر اسه. )شهابی نژاد و هم اران، 

ببه با زاویه ششم انجام داده اسه زاویه های دید بصری را اینگونه تح یم کرده اسه: در دید شی هو در مبالعاتی که در را

درمه زیر خط افق، محدوده دید  11درمه زیر خط افق، محدوده ط یعی دید هنگام ایئتادن ، در محدوده  12عمودی، در زاویه 

درمه(، محدوده 11ق منبقه بهینه شرخش ششم )مجموعدرمه زیر خط اف 92درمه باال و  01ط یعی هنگام نشئتن، در محدوده 
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درمه باالتر از خط  12پردازد، ای که ششم با کمترین حرکه به شناخه رنگ میدرمه زیر خط افق محدوده 42درمه باال و  92

 .درمه زیر خط افق محدوده دید قئمه تحتانی ششم اتفا  می افتد 12افق، محدوده دید قئمه فوقانی ششم و نهایتا 

 
 : تفکیک زاویه دید عمودی جهت طراحی و حصول آسایش بصری ) منبع نگارندگان(1تصویر

در ارگونومی ، هنگام شرخش ششم انئان،  همچنین ون مون هو و هم ارانش در پژوهشی به این نتیجه دسه یافتند که

اسه شون سرعه حرکه ششم بئیار سریع هنگام شرخش در ناحیه راحتی ، بار عض ه بئیار کم .یک منبقه آرامش ومود دارد

ها همچنین به این نتیجه دسه یافتند که در افتد و آرامش و آسایش بصری را به همراه دارد. آناسه و خئتگی اتفا  نمی

درمه  11درمه پایین=  92درمه باال +  01مناطق مب وب باال و پایین:  شرخش ششم یک منبقه راحتی شرخشی ومود دارد.

 باشد.می درمه 92=  درمه راسه 11درمه شپ +  11مناطق شپ و راسه: و بهترین 

  روش پژوهش -3

ها پدیدارشناسانه در روی ردی کیفی و خوانشی تووی ی م تنی بر شواهد انجام شده اسه. نمونه -این پژوهش با روش توصیفی

بر  های مدنظرها و سایر مؤلفهاند و تالش شده اسه تا انواع مخت ف ارتفاعات بنا، قدمهاساس اش اع نظری انتخاب شده نیز بر

عنوان افزاری و تح یم گرافی ی بهبرداری، ترسیم نرمهایی شون ع زبئتر فرهنگ مامعه را دربرگیرد. در این روش از ت نیک

و  های مقیاس انئانیبا بررسی ساختار ششم انئان، ویژگیده شده اسه. در این مقاله های معماری استفافنون ت می ی پژوهش

بنای شاخش که در بئتر فرهنگ و ایدئولوژی نشوت گرفته از این مئه ه بنا شده  4فضای معماری در  1آرامش بصری به تح یم 

گاهی معماری و گذر از دی فضاهای باز و میدانهای بعشد. این امر مهه دستیابی به نتایج مب وب در طراحیبودند، پرداخته

 باشند. مش الت در شنین فضاهای حئاسی اسه که روزانه هزاران نفر ناظر بر این فضاها می

های در محیط ط یعیشان و نه در محیط و فضاهای معماری افراد ه، مبالعدر پژوهش ممتاز روش کیفی هایویژگیی ی از 

اساساً مربوب به زیر نظر  دانند کهسنه خاص ع وم امتماعی می»کیفی را  کِرک و می ر مبالعاتآزمایشگاهی اسه.  تصنعی و

و مصاح ه هایی شون مشاهده، این شامم روش«. اسه زبان خاص خود ها با ع ارات وگرفتن افراد در ق مرو خود و تعامم با آن

این تحقیق اساساً با روی رد روش  به همین منظور ( Pope & Mays, 2006:4. )باشداند، میها نوشتهخواندن آنچه که آن

آوری و تح یم اطالعات در دو مرح ه انجام مرح ه اش اع نظری دن ال شده اسه. بع ارت دیگر در این پژوهش ممع کیفی و تا
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 نادی مقاله تدویای و اسنادی شارشوب نظری الگوریتم پیشنهشده اسه که در مرح ه اول از روش کیفی، مبالعات کتابخانه

وایای ز اتهای مورد پژوهش از مهه هماهنگی با خصوصیی تناس ات و فرم و کال د فضای صحنقو ساز با روش تب ی دهگردی

 (1ی قرار گرفه.)نموداراسقی معمودی ششم مورد تح ی

 

 : بررسی روش و روند پژوهش مبتنی بر مطالعات انجام شده، مأخذ: نگارندگان1نمودار

 هاتحلیل یافته -0

تف یک زاویه دید پژوهشگران پز از بررسی مبالعات پیشین در حوزه ششم و زاویه دید در مهه حصول آرامش بصری به 

عمودی انئان بر اساس خصوصیات فیزیولوژیک ششم پرداختند. در مهه تویید یا رد الگوریتم مورد نظر پز از کئب نظرصاحب 

دند که فرض بر این اسه، با تومه به اهمیه معماری فاخر معماران در انتخاب ارتفاع مداره نظران، شهار بنای مخت ف انتخاب ش

د. انگیرد تومه نمودهو عناصر شاخش، به خصوصیات ششم و محدوده بهینه شرخش ششم زمانی ه ناظر روی محور اص ی قرار می

وعه شاه ع دالعظیم حئنی)ع( و مجموعه شاه نعمه اهلل این بناها که ع ارتند از حرم مبهر امام رضا)ع(، مئجد مامع یزد، مجم

باشند. نتایج حاصم از م انی نظری ولی ماهان بعنوان بناهایی از دوران های مخت ف تاریخی و ت فیقی از معماری قدیم و مدید می

دی مورد تح یم واقع شدند، در این بناها مورد تح یم واقع شدند. در حرم مبهر امام رضا)ع( ایوان های طال و ساعه در صحن آزا

در حرم حضرت ع دالعظیم حئنی)ع( صحن مص ی، در مئجد مامع یزد صحن اص ی و در مجموعه شاه نعمه اهلل ولی ماهان 

ها شهار رنگ مخت ف در نظر گرفته شد که رنگ س ز نشان دهنده محدوده ط یعی دید هنگام صحن حئینیه. دراین تح یم

نسبت به خط افق ایئتادن اسه < 30−، رنگ قرمز، منطقه بهینه چرخش چشم10+ < نسبت به خط افق < ، رنگ زرد، منطقه شناخت 25+

40−رنگ  < نسبت به خط افق < 70−و رنگ آبی محدوده دید قسمت فوقانی چشم)30+ < نسبت به خط افق < +50). 
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 حسنی)ع(، مأخذ: نگارندگان: تحلیل زاویه بصری عمودی نمای ورودی صحن مصلی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 1تصویر

 

آستان مقدّس حضرت ع دالعظیم ع یه الئّالم همانند دیگر زیارتگاه های بزرگ و معت ر در آغاز امر، شامم بنای حرم یعنی 

قئمه اص ی و مرکزی آن بود و به تدریج در طول سده های مخت ف بناها و متع ّقات دیگر متّصم بدان و پیرامون آن احداث شد 

ها، صحن ها و دیگر آثار مربوطه و وابئته به آن در آمد ایوان مجموعه بزرگ کنونی مشتمم بر حرمها، رواقها، مئجد، و بصورت

  د.که بقاع )دوبقعه( امامزاده حمزه ع یه الئّالم و امامزاده طاهر ع یه الئّالم نیز در همین مجموعه قرار دار

که با خط شین پررنگ بر  1نی)ع( در قئمه ابتدای ورودی)موقعیهپز از ورود به صحن مص ی آستان شاه ع دالعظیم حئ

متری گن د قرار  30متری از سردر ورودی مص ی و  1111روی محور ورودی و حرکتی ناظر مشخش شده اسه( کاربر در فاص ه 

که ناظر در  ای طراحی شده اسهگیرد. همانبور که در تح یم تصویر مشاهده شده توسط ناظر مشخش اسه بنا به گونهمی

های عمودی بینایی، در منبقه بهینه ابتدای ورود به صحن کم قئمه سردر ورودی مص ی را با کمترین حرکه و تحریک ماهیچه

کار گرفته شده را تشخیش دهد و در نهایه های بهتواند به راحتی رنگبیندم تا ابتدای ساقه گن د را میشرخش ششم خود می

ه دید قئمه فوقانی ششم ناظر قرار دارد که نشان از آسایش بصری برای کاربر در ورود به این صحن کم ارتفاع گن د در محدود

 (3باشد. )تصویردر عین ومود گن د مرتفع نئ ه به ناظر می
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 مأخذ: نگارندگان: تحلیل زاویه بصری عمودی نمای سردر ورودی بسط شمالی از داخل صحن مصلی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، 1تصویر

کند. پز از تح یم در مهه مقابم و در هنگام خروج از صحن مص ی، ناظر سردر ورودی به صحن بئط شمالی را مشاهده می

شود که سردر مورد نظر کامال در منبقه بهینه شرخش ششم، محدوده زوایای بصری بدسه آمده این مئه ه به وضوح مشاهده می

 (3گیرد.)تصویرمه فوقانی ششم قرار میشناخه رنگ و محدوده دید قئ

  
: تحلیل زاویه بصری عمودی ایوان ورودی مسجد جامع یزد در 14تصویر

 ابتدای ورودی، مأخذ: نگارندگان

: تحلیل زاویه بصری عمودی ایوان ورودی مسجد جامع یزد در 11تصویر

 وسط صحن ، مأخذ: نگارندگان

متری از سردر  1919( کاربر در فاص ه 12در تصویر 1قئمه ابتدای ورودی)موقعیهپز از ورود به صحن مئجد مامع یزد در 

گیرد. همانبور که در تح یم تصویر مشاهده شده توسط ناظر، مشخش اسه بنا متری گن دخانه قرار می 1111ورودی مص ی و 
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ن د مئجد را در منبقه بهینه شرخش ای طراحی شده اسه که ناظر در ابتدای ورود به صحن کم قئمه ایوان ورودی و گبه گونه

ای در نظر گرفته شده اسه که کم ایوان ورودی و گن د در محدوده های بهینه شرخش گونهبیندم ارتفاع بنا بهششم خود می

ناظر در وسط صحن قرار گرفته  0( اما در موقعیه شماره12گیرد. )تصویرششم، شناخه رنگ و دید قئمه فوقانی ششم قرار می

( در این موقعیه اکثر سردر ورودی در محدوده بهینه شرخش ششم واقع شده اسه وکم سردر در محدوده 11تصویراسه.)

شود که کم نمای شناخه رنگ و قئمه سردر و گن د در محدوده دید قئمه فوقانی ششم قرار دارد که این مهم حاصم می

 (11دارد.)تصویرروبروی ناظر پیوسته در محدوده دید قئمه فوقانی ششم او قرار 

 
 : تحلیل زاویه بصری عمودی سردر صحن حسینیه مجموعه شاه نعمت اهلل ولی در ابتدای ورود به صحن، مأخذ: نگارندگان12تصویر

 

صحن حئینیه در مجموعه شاه نعمه اهلل ولی ماهان در زمان محمدشاه قامار ساخته شد. این صحن مئتبیم ش م شامم 

کاری شده بئیار ب ند قرار دارد. این باشد. در طرفین این ایوان دو مناره کاشیایوان و مناره های ب ندی میهایی در اطراف، حجره

، 1991های ایران شمرده شده)محمدابراهیم باستانی پاریزی، راهنمای آثار تاریخی کرمان، تهران، دو مناره، که از ب ندترین مناره

رود. صحن حئینیه بدلیم مناره های مرتفع و سردر مومود شمار میوعه و شهر بهترین عنصر مجم( بعد از گن د، شاخش11ص

ها قرار دارد. همانبور که در متری از سردر و مناره 4913در این صحن انتخاب شد. ناظر در ابتدای ورود به این صحن در فاص ه 

ع این صحن در محدوده دید قئمه فوقانی های مرتفتصویر مشخش اسه کم سردر بنا در محدوده بهینه شرخش ششم و مناره

 (10های نام رده دارد. )تصویرکارگیری ارتفاعششم قرار دارد که نشان از تومه معمار بنا به خصوصیات انئان و ششم او در به
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 مأخذ: نگارندگان: تحلیل زاویه بصری عمودی ایوان طال در صحن آزادی حرم مطهر امام رضا)ع( در ابتدای ورود به صحن، 13تصویر

 
 : تحلیل زاویه بصری عمودی ایوان ساعت در صحن آزادی حرم مطهر امام رضا)ع( در ابتدای ورود به صحن، مأخذ: نگارندگان10تصویر

هجری  1099ی ی از زی اترین صحن های حرم امام رضا )ع( در قئمه شرقی حرم مبهر واقع شده اسه. این صحن در سال 

دارای شهار ایوان با نام های ایوان طال آزادی صحن . ساخته شدمتر  3111در  11با ابعاد تحع ی شاه قامار قمری و به فرمان ف

 و ایوانایوان طال . )در غرب(، ایوان باب الح مه )در شمال(، ایوان ساعه )در منوب( و ایوان باب الئالم )در شر ( قرار گرفته اند

ال اند. ایوان طساعه به دلیم شهرت بیشتر و اولین موامهه ناظر با این دو ایوان در ورود به این صحن، مهه تح یم انتخاب شده

متری ناظر در ابتدای ورود به این صحن قرار دارد. پز از تف یک زاویه عمودی دید در ایوان طال این مهم حاصم  3111در فاص ه 

ان کامال در منبقه بهینه شرخش ششم، محدوده آرامش ششم برای شناخه رنگ و محدوده دید قئمه شود که این ایومی
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که ایوان صحن آزادی  ایوان منوبی( 19شود.)تصویرگیرد که مومب آرامش و آسایش بصری برای ناظر میفوقانی ششم قرار می

ارد. کتی ه ای در این ایوان ومود دارد که به ساخه صحن شود، به روا  امام خمینی راه دساعه یا باب االمامه نیز نامیده می

متری ناظر در ابتدای ورود به این صحن قرار دارد. پز  11. ایوان ساعه در فاص ه آزادی توسط فتحع ی شاه قامار اشاره می کند

بهینه شرخش ششم، محدوده شود که این ایوان کامال در منبقه از تف یک زاویه عمودی دید در ایوان ساعه این نتیجه حاصم می

شود و نشان از گیرد که مومب آرامش و آسایش بصری برای ناظر میشناخه رنگ و محدوده دید قئمه فوقانی ششم قرار می

 (14ها دارد.)تصویرها و مدارهکار گرفته شده برای طراحی نمای این ایوانهای بهتومه معمار به ارتفاع

 گیری بحث و نتیجه -1
د. برای شناسی، آسایش بصری می باشزی ایی مزء ناشناخته ترین نیازهای انئان می باشدم ی ی از مصادیق زی ایینیاز به  

 های زیادی دخیم هئتند. رسیدن به آسایش بصری در شهرها، مؤلفه

 
 های انتخاب شده، مأخذ: نگارندگان: تحلیل زاویه بصری عمودی در نمونه11تصویر
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های بصری منظر از ق یم منظر ط یعی و منظر مصنوع ها اشاره کرد ع ارتند از تومه به کیفیهتوان به آناز مم ه مواردی که می

توان و تومه به میزان نور و روشنایی، نمای بصری و رنگ استفاده شده در سیمای بصری نماها و.... ی ی از ن ات اولیه ای که می

  ه اسه که معماری محیط ما باید در تجربه طراحی ما توثیر بگذارد. به آن اشاره کرد این مئه

ای هدهد که معمار در طراحی این نماها به این زوایا و ارتفاعهای رؤیه شده توسط ناظر نشان مینتایج حاصم از تح یم مداره

ها و ها اعم از منارهعناصر شاخش آنهای انتخاب شده بهمراه های مدارهها تومه کرده اسه ببوری ه تمام قئمهحاصم از آن

گن دها در محدوده دید قئمه فوقانی ششم قرار گرفته اسه و ناظر به محض ورود به این صحن ها، تمامی امزای طراحی شده 

تواند رؤیه کند که کمک شایانی به آرامش شخش و ایجاد حز امنیه در نمای مقابم خود را به راحتی و با آسایش بصری می

درمه زیر آن دارای محدوده بهینه شرخش ششم اسه  92درمه باالی خط افق دید و  01د. ششم انئان در زاویه عمودی کنمی

های ششم کمترین فعالیه را دارا هئتند و این محدوده کمک زیادی به حصول آرامش بصری ناظر که در این محدوده ماهیچه

 (11ده در این محدوده دید به محض ورود ناظر قرار گرفته اند. )تصویرهای بررسی شهای صحنکند که تمامی امزای ایوانمی

 ها و عناصر خاص با توجه به خصوصیات چشم و آسایش بصری، مأخذ: نگارندگان: حداکثر ارتفاع مجاز برای طراحی جداره0جدول

 
ایه اند که رعهای مناسب پرداختهارتفاع پز از تویید الگوریتم ارائه شده، پژوهشگران بر اساس این زوایا به ارائه مدولی از

ط ق بررسی های انجام شده محدوده دید  دهد.)مدول(ها به کاربران حاضر در فضاهای طراحی شده آسایش بصری میاین ارتفاع

ر د باشد که در این سبوح دریافه های متفاوتی اتفا  می افتد به گونه ای که در زاویه دید عمودی،انئان شامم شش سبح می

درمه زیر خط افق محدوده ط یعی دید  11درمه زیر خط افق محدوده ط یعی دید هنگام ایئتادن، در محدوده  12محدوده 

درمه زیر خط  42درمه باالی آن مبقه بهینه شرخش ششم، در  01درمه زیر خط افق تا  92هنگام نشئتن رقم میخورد، در 

درمه باالی آن حداکثر دید دوششم یا  12درمه زیر خط افق تا  12ده درمه باالی آن شناخه رنگ و در محدو 92افق تا 

 بع ارتی محدوده دید قئمه فوقانی ششم را خواهیم داشه.
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متری نئ ه به گن د  01در صورتی ه ناظر روی محور اص ی صحن یا میدان و عمود بر سردر و گن د در فاص ه در این مدول 

 اساس محدوده بهینه شرخش ششم و حصول آسایش بصری مبابق زیر می باشد:ایئتاده باشد ارتفاع مناسب گن د بر 

 

ه وضوح در نماهای تح یم شدمعمار تالش دارد که ارتفاع عناصر شاخش از محدوده ک ی دید بیشتر ن اشد. که این مئه ه به

زاویه  نمایان اسه. در ادامه در مهه تف یک زاویه دید عمودی برای حصول آسایش بصری کاربران باید به این موارد تومه شود:

درمه زیر خط افق هنگام نشئتن اسه. منبقه بهینه  11درمه پایین تر از خط افق هنگام ایئتادن و  12دید ط یعی ششم 

درمه  42درمه می باشد که تف یک آن  12ه شناخه رنگ در این حاله درمه و محدود 11شرخش ششم در حاله عمودی 

درمه می باشد. در پایان محققین  102باشد و محدوده دید ک ی عمودی ششم درمه باالی خط افق می 92زیر خط افق و 

دید افقی  یق زاویههای بیشتر در این زمینه به بررسی فاص ه دید سوژه و همچنین تح یم و تب کنند مهه بررسیپیشنهاد می

( موارد 4باشد، پرداخته شود. )مدولها که از دیدکاربران وامد آرامش بصری میبصری در فضاهای بینابین معماری مانند صحن

دیگر شامم خصوصیات ش  ی و فرمی در مداره مئبح یا دارای حجم، فضای پر و خالی و همچنین ت رار، تقارن و ... و توثیر 

 های م مم مورد تومه قرار گیرد.سی و آرامش بصری و روانی موضوع دیگری اسه که باید در پژوهشها بر وزن احئاآن

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش
 ها تكمیل شد.های رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیدر مطالعه حاضر فرم

 حامی مالی
 تامین شد.های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع
  مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. بنابر اظهار نویسندگان

 منابع 

 ابانیخ هیّفیو ک یبر سرزندگ یکال د-یبیعوامم مح ریتوث یابیارز(. 1931. )نیریش ،یانیو طغ م،یاسماع ،یصالح ن،یاخوان، آرم

(، ییای)پژوهشنامه مغراف طیمح یداریو پا ای. مغراف(ینادر و انقالب شهر سار یها ابانی: خی)مبالعه مورد یشهر یها

3(01 ،)11-03. 

 ،معاصر یآن در معمار یزدگو بحران یدر فرهنگ اسالم یشناسیی ایز میمفاه یبررس(. 1931. )یفائزه و اسدپور، مهد پور،یاسد

 .1و4سال دوم، م دشهارم، شماره  ،یمج ه مبالعات و هنر معمار

 .41-11، 1(10باغ نظر، ) ،یدر منظر شهر هیتداوم هو(. 1933محمد. ) بار،نیآتش

 یومی. شاپ پنجم، ترممه مهرداد قیدر معمار یادراک بصر یروهاین ،یصور معمار یشناس هیپو(. 1934رودلف. ) م،یآرنها

 قم: انتشارات فرهنگ. ،یدهندیب

تهران:  ،یابیآس زیپرو شیرایشاپ اول، و ،رانیا یآن در شهرها هیاز معنا و مفهوم تا واقع یشهر نیادیم(. 1933محمد. ) ،یابیآس

 انتشارات طحان/ه ه.

 انتشارات سروش، تهران. ،ی، ترممه احمدرضا آ(یدر معمار نشی)آفریمعمار یقایبوط .(1939. )یسیآنتون ادس،یآنتون

حداکثر ارتفاع گن د = 1.5𝑚(میانگین قد انئان) + فاص ه ناظر تا گن د × 0.4663(tan 25°) 
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 زاده، مترمم،( تهران: انتشارات دانشگاه تهران. نی)بهناز ام .ندیالگو، ادراک و فرآ منظر .(1931.)مونیبم، سا

 رانیدر ا یو شهر یعناصر معمار ییفضا یدر سازمانده نینابیب یفضا گاهیما(. 1934. )وشیستارزاده، دار دا،یاصم، ل النیب 

 .133-111، 11(0) ئه،یز طیحم ی. فص نامه ع وم و ت نولوژقامار ۀدر دور زی: شهر ت ریمبالعه مورد

 ییبه گئتره فضا یبخش هیدر هو نینابیب ینقش فضا(. 1932. )دغالمرضایس ،یو اسالم رج،یو اعتصام، ا دا،یاصم، ل النیب 

 .13-11، 1(3شهر،) هی. هورانیا یخیتار یهابافه

(، 14)14  ا،یز یهنرها توقعات از آن. ینیت و ریو س یمئ ون یساختمان ها ینما یشناس داریپد(. 1930پاکزاد، مهانشاه. )

31-120. 

 تهران. ،یوزارت مئ ن و شهرساز ،یشهر یطراح ندیو فرآ ینظر یم ان  .(1931پاکزاد، مهانشاه. )

-14، 13(9)،یو شهرساز یمعمار - ایز یهنرها هی. نشرطیمح یشناختیی ایز یتجربه(. 1939الهه. ) ،یپاکزاد، مهانشاه، ساک

1. 

آرمانشهر،  ،یشهر یو طراح یدر معمار یبصر یشناس: بومیدئواکولوژیو .(1931) .میمر ،یباالمعن یمحمدرضا و ع وپورمعفر، 

 ، تهران.11صفحه

 .رانیا یو معمار یشهرساز قاتیتهران: مرکز مبالعات و تحق ،یشهر یفضاها یطراح(. 1911ناصر. ) ،یادیمحمود و بن ،یتوس 

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ،یشهر یفضا یطراح یارهایمع قواعد و(، 1934محمود. ) ،یتوس 

 شهر. یمایو س یها در زندگآن گاهیو ما یشهر ی: فضاهایشهر یفضا یطراح(. 1939ناصر. ) ،یادیمحمود، و بن ،یتوس 

 دیترممه مهش، شهرها  اشناسانهیز یبه منظور طراح یروش یفضا در شهرساز یشناسگونه(. 1931اونئن، توماس. ) زیت

 تهران: انتشارات دانشگاه هنر. ،یش وه

شارشوب  نییت  میتجار یهادر مداره یخیتار یحفاظه از منظر شهر. (1931. )اسری ،یو مظفر، فرهنگ، و معفر روز،یپ ،یحناش

سال هشتم،  ،یاسالم یرانی، فص نامه مبالعات شهر ااصر خئرو تهران ابانیخ یتجارت بهئاز یمداخ ه بر م نا

 .1931، تابئتان 90شماره

های امتماعی و کال دی بر کیفیه زندگی در نقش شاخش(. 1931دویران، اسماعیمم غالمی، سعیدم و دانشدوسه، مهرداد. )

 .4، شماره1. م دیبیو مبالعات مح ایمغراف هی، نشرهای شهریبافه

 شاپ هفتم، ترممه زهره قراگزلو، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.. : فرم، فضا و نظمیمعمار(. 1932. )زیفرانئ نگ،ی. شی. کید

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ب،یقر دونیترممه فر ،یهنر یساخه شهر بر اساس م ان(. 1934. ) ویکام ته،یز

 .یفرهنگ یهاتهران: اتشارات دفتر پژوهش ،رانیا یخیتار یهادر بافه یشهر یفضاها(. 1930. )نیزاده، حئس بان

و  یفراکتال در معمار ۀهندس یالگوها یقیتب  یبازشناس(، 1933زهرا.) ،یگندمان یممال ن،یمحمدام زمقدم،یعز ،یع  ،یشرق

 .91-44، 11(31، باغ نظر، )(: باغ گ شن ط زی)نمونه مورد یرانیمنظر باغ ا

 .31-39، 3(0. صفه،)نیزم یمئجد بهشه رو(. 1911طاه از، منصوره. )

 .یدی، تهران: انتشارات شهمنظر یدر معمار ینورپرداز(. 1931هدا. ) ،یط ر یع و

 تهران: انتشارات نشر پشوتن. ،یخانیسار هیو مهد نیاستیترممه مهئا هوالر ،ایپو یمعمار یدر مئتجو(. 1931آل رت. ) ،یفرا

 فضا، تهران. یو فرهنگ ینشر فضا، مؤسئه ع م ،یمعمار ینظر یهاشیو گرا هاشهیر .(1931منصور. ) ،یفالم 

 .30-19، 1(0. پژوهش در فرهنگ و هنر، )یهنر اسالم یشناس یی ایدر ز یمئتار(. 1933فر، اصغر. ) یمیفه
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از منظر کاربران )نمونه  یشهر یهادانیم یبصر هیاولو(. 1931مشاور، مهرداد. ) یمیسجادزاده، حئن و کر دامیش ان،یریق

 .09-40، 3(91) ط،یمح شیمج ه آما، شهر همدان( یهادانی: میمورد

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ان،ی یترممه منوشهر ط  ،یمنظر شهر دهیگز(. 1911کالن، گوردن. )

 تهران: دانشگاه تهران، شاپ دوم، تهران. ان،ی یترممه منوشهر ط  ،یمنظر شهر دهیگز .(1930کالن، گوردون. )

 نژاد، اصفهان: انتشارات نشر خاک یشاپ شهارم، ترممه خئرو هاشم ،یشهر یفضا(. 1934راب. ) ر،یکر

تهران:  ب،یقر دونیو فر یاستوار رضای، ترممه ع باز یفضاها یو طراح یمعمار یشهر یهادانیم(. 1930. )ورگنی رش،یکن

 انتشارات دانشگاه تهران.

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.، شاپ دوازدهم، ترممه منوشهر مزینی، سیمای شهر(. 1931لینچ، کوین. )

 هی. هویبافه شهر یشناسموثر بر گونه یهاشاخش نیتدو(. 1933فرح. ) ب،یو ح  انوش،یک ،یقیو هاکرحق د،یحم ،یمامد

 .121-110، 4(1شهر. )

، 14(41نظر، ). باغ مخت ف ینظران رشته هابر نظر صاحب دیمفهوم منظر با تاک(. 1931. )ریدامیس ،یو منصور ن،یماهان، ام

11-03. 

 ریمئ ی)نمونه مورد یمتوال یدهایبر اساس مفهوم د یدر منظر شهر یی ایز هیفیو سنجش ک یبررس(. 1933مئعود. ) ،یمتول

 .1، فص نامه آرمانشهر، شمارهدارآباد تهران( یگردشگر

 یهابناها و بافه یایارشد مرمه و اح یکارشناس نامهانیپا ،الئ باننیام دانیم ینیبازآفر(. 1939مواد. ) ان،یمحراب

 دانشگاه تهران.،یخیتار

 10شماره  ا،یز ی، فص نامه هنرهاتهران یمنظر شهر رییدر تغ یدرون شهر یهابزرگراه ریتوث .(1931. )یمحمدمهد ،یمحمود

 دانشگاه تهران، تهران.  ایز یهنرها زی، پرد31زمئتان

 نشر تهران. ،ییترممه مرتضا ،یشهر یطراح میتح (. 1932. )یع  پور،یمدن

 .مدرس هیدانشگاه ترب یپورمند، تهران: نشر آثار ع م ی، ترممه حئنع (دانیو م ابانی)خ یشهر یطراح(. 1931. )فیک  ن،یموت

بر  دیبا توک یامروز یآن در شهرها گاهیاز تنزل ما یعواقب ناش یو بررس یشهر یهادانینقش م(. 1932) ده،یسع ،ینژادستار

 .11-12، 1(9) ،یاسالم یرانیشهر ا یفص نامه مبالعات ،یرانیا یشهرها

 ، شاپ اول، تهران: طحان.تا عمم یاز تهور یخیتار یهادانیم ینیبازآفر(. 1934محمد. ) ،یابیس دا و آس ،ینظر

رضازاده، تهران: دانشگاه  هیزادگان و راضع اس یترممه مصبف ،یشهر یطراح یم ان(. 1931اندرو. ) ،یازوس یو  چارد،یهدمن، ر

 .رانیع م و صنعه ا

 یح ومت یهادانیم یائهیمبالعه مقا .(1933محئن. ) ،یضیف ،یبهزادفر، مصبف ما،ین گ،یب یفرانک، ول ،یهوشمند شع ان آباد

 .49-14، 11(30. باغ نظر، )یشهر ینما ۀتهران در گئتر یرح ومتیو غ
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