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  1 یمعمار یفضاها محورعصب یشناسییبایز

 01/11/1401: رشیپذ خیتار - 23/10/1401 :افتیدر خیتار

 4نبرگری، آدام وا3، الکس کوبرن2یترجاآنجان چ

 5سمیه موسویان: مترجم و گردآورنده

 .ایراندکتری تخصصی معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، 

چکیده

در مورد  یوجود، دانش اندک نیبا ا. گذرانندیشده مساخته یهاطیخود را در مح وقتدرصد از  90از  شییافته بتوسعه یمردم کشورها

 نیاکثر ا ،یمعمار یشناستوجه روزافزون به عصب رغمیعلاست.  اریدر اخت انسان و مغز یذهن تیو اغلب پنهان آن بر وضع ریفراگ اتتأثیر

 توانیچگونه مند. لذا کن پیاده یمهم معمار یساختارها یاست که دانش مغز را بر رو چنین جیرا کردی. روتوصیفی هستندها پژوهش

 میپردازیم یاتیادب یبه بررس ابتداکرد؟ ما  لیتبد یعلم تجرب کیبه  محوری برنامهخط پژوهش کی اساس را بر یفیمحور توصعصب یمعمار

 ةسپس به تجرب .مدنظر قرار داد یمعمارمحیط در  یعیطب یهایژگینقش و یرا با بررس یتجرب یتوان معماریچگونه م دهدیکه نشان م

 یدیبه ابعاد کل یمعمار یداخل یفضا در شناسانهییبایز یهاکه پاسخ میکنیرا مطرح م هیفرض نیاسپس و  میپردازیساکنان م یانسان

به نسبت  ی ارائه شدههاپاسخ یروبر  7یاصل یهامؤلفه لیو تحل هیتجزو  ۶یسنجروان ةشبک لیام تحلانج باشوند. تبدیل می شناسیروان

 جادیا ةو عالق یاطالعات ی)غنا 9یفتگیشصحنه(،  کیو درک  دهیسازمان)سهولت در  ۸انسجام: شدند یی، سه مؤلفه شناسامنتخب ریتصاو

که به  است یدیبعد جد راحتی. هستند یعیطب مناظر یبرا یابعاد ثابت ،یفتگیش و انسجام (.یشخص ی)سهولت و راحت 10راحتیشده(، و 

 چنینهم. ما شتقرار دا عاطفی تیظرف ،در کانون هر سه موضوع یسنجروان یاشبکه هایلیدر تحل و شد.یمربوط م یمعمار یداخل یفضا

اجتناب  -نزدیکی و شناسیییبایز ماتیکنندگان تصمر آن شرکتکه د میپرداخت 11آرآیامین افشیمطالعه پ کی یهامجدد داده لیبه تحل

 بود. ریراست متغسمت  یدر شکنج زبان یعصب تیبا فعال یفتگیش زانیم ت،ینظر از فعالصرف. مشابه اتخاذ کردند ریتصاو ةمشاهد نیرا در ح

 هایکنندگان به قضاوتبود که مشارکت ریمتغ ،چپ یتحتان یسردر شکنج پس یعصب تیبا فعال فقط وقتیآن، انسجام،  در مقابل

شد. اتخاذ میاجتناب -نزدیکی ماتیکه تصم بود ریدر کونئوس چپ متغ یعصب تیبا فعال یتنها زمان یو راحت پرداختندیم شناسیییبایز

 هاافتهی نیا. شودیم ریتسخ راحتیو  یفتگیش، انسجامدارد که با ابعاد  یمعمار یداخل ینسبت به فضا یپنهان یهاتیحساس یمغز بصرلذا 

 است. یتجرب محورعصب یمعمار کی ویبه س هیاول یهاگام ةدهندنشان

یشناخت یشناسعصب فضا، ،یعصب یشناسییبایز ،محورعصب یمعمار: واژگان کلیدی

                                                             
1 Cognitive Processing (2021) 22 (Suppl 1): S115–S120. https://doi.org/10.1007/s10339-021-01043-4 

2 Anjan Chatterje :آمریکا. ةدانشگاه پنسیلوانیا، فیالدلفیا، ایاالت متحد محور پن،شناسی عصبمرکز زیبایی 

3 Coburn Alex :آمریکا. ةفرانسیسکو، ایاالت متحددانشگاه کالیفرنیا، سان 
4 Weinberger Adam: آمریکا. ةسی، ایاالت متحدتاون، واشنگتن دیتاون، دانشگاه جورجای جورجآزمایشگاه شناخت رابطه 

 iyan@gmail.comm.moosav مترجم مسئول: 5

6 PNA 
7 PCA 
8 Coherence 
9 Fascination 
10 Hominess 
11 fMRI: تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی 



  

7۶ 

 درخود را  عمر شتریب، مردم افتهیتوسعه یکشورهادر 

 یهاتیفیک .(Evans 2003)گذرانند میها ساختمان

 یحاالت روان بر یقیعم تأثیرشده ساخته طیمح ةشناسانییبایز

 ;Adams 2014; Cooper and Burton 2014) افراد دارد
Ellaway 2014; Kyttä et al. 2011; Kyttä and Broberg 

محور عصب یشناسییبایز تیوضع یبه بررس نجایما در ا (.2014

جهت  ترقیدق یهاروش اب ازین در صورتپرداخته و  یمعمار

 .میکنیپژوهش بحث م نیابرد پیش

شده بر ساخته طیمح سیشناییبایز یهاتیفیکه ک دهیا نیا

 .ستین یدیجدموضوع  گذارد،یم تأثیرانسان  حس خوشایندی

ها در سرتاسر جهان به دنبال درک هزاران سال، تمدن در طول

 یعیو طب مصنوع طیمح یموضوع بودند که چگونه طراح نیا

 یانسان ةتجرب یو معنو یعملکرد ،یاجتماع یهاجنبه دتوانیم

ها در فرهنگ ن،یچ یاز روم باستان تا امپراتور را بهبود بخشد.

 تیهدا یرا برا یادهیچیپ سیشناییبایز قوانینسراسر جهان 

ه ب زهی، با انگتوسعه دادندها و شهرها ها، محلهساخت ساختمان

 به همان اندازه که هنر سیشناییبایاصول ز نیباور که ا نیا

 Coburn et al. 2017; Mak and Thomasاند )علمیک  ،هستند
Ng 2005; Patra 2009; Vitruvius Pollio et al. 1914.) 

 یغرب یهاتیحساس در یرییتغ ستم،یب قرن ةمیدر حدود ن

 سازوساخت ةانیگراانسان اصول ةگسترد رد به منجر که داد رخ

قابل  یرهایمتغدر آن  که شد 12گراسودمند یطراح نیقوان نفع به

 مانند یعوامل به نسبت ییکارا و سرعت نه،یهز مانند یریگاندازه

 که گرفتندمی قرار تیاولو در نیساکن ةتجرب و یشناسییبایز

 به منجر رییتغ نی. اگرچه انبود آسان هم چندان آنها سنجش

 یجتماعا ةناخواست یمدهایاشد، اما پ یشهر ةدر توسع شرفتیپ

در بیستم در اواسط قرن  (.Jacobs 1992) به همراه داشت را

در پاسخ به  13بر شواهد یمبتن یطراح یهاجنبش 1970 ةده

در  پژوهش یو راه را برا یافتندظهور  یانبوه معمار دیتول

 نیا. هموار کردند یطیمح شناسیروانو  یشهر یشناسجامعه

 یبر رفتار اجتماع یارمعم یطراح اتتأثیرکه  هیاول هایپژوهش

علوم  زمینةدر  ریاخ قاتیتحق یرا برا نهیزم ،ندکردیم یرا بررس

  .ساختندفراهم  یمعمار در اعصاب معاصر

 درباره یدانش شرفتیپ سرآغازدر  یمعمار علوم اعصاب

 یروبر  انة خاصمعماری هایژگیو یگذارتأثیر چرایی و چگونگی

 ةگانسه یوب نظرپژوهش را در چارچ نیافراد است. ما ا

                                                             
12 Utilitarian design 

13 based design-Evidence( طراحی مبتنی بر شواهد :EBD فرایند ،)

ساخت یک ساختمان یا محیط فیزیکی براساس شواهد و تحقیقات 

 داند.یابی به بهترین نتایج ممکن میای دستعلمی را بر

 جهت است و بر مغز یمبتن یکه مدل میدهیقرار م یشناسییبایز

 Chatterjee and) یافتهمحور توسعهعصب یشناسییبایز

Vartanian 2014, 2016 مجدداً  یمعمار در زمینة( و

 نیمهم ا ةنکت (.Coburn et al. 2017) شده است بندیفرمول

 زیتما یو تجرب یفیتوص علوم اعصاب یادعاها نیاست که ما ب

 یمغز برا عملکرداز دانش  یفیتوص یشناس. عصبمیشویقائل م

 سیشناییبایز ةتجرب کی یو شناخت یکیولوژیب تیماه میترس

 یهاهینظر توانیآن م طریق که از یبردارنقشه کند؛یاستفاده م

به صورت  یتجرب یشناسدر مقابل، عصب را توسعه داد. ریپذابطال

 یهادادهی، نیبشیپ از طریق و سنجدیرا م هاهیفرض میمستق

کنندگان که مشارکت ی. به عنوان مثال هنگامکندیم جادیا یکمّ

 ةبه قضاوت دربار 14یسیمغناط دیتشد یربرداریدر طول تصو

( فعال 2013) و همکاران انیوارتان پرداختند،یم یداخل یفضاها

 یتجرب به صورت کردند که ییرا شناسا یقدام تینگولیشدن س
. اکثر دادیو پاداش را نشان م جانیه یرهایمس یریدرگ

 یفیتا به امروز توص یمعمار علوم اعصاب ةها در حوزپژوهش

 ;see Barbara and Perliss 2006; Eberhard 2004). اندبوده
Eberhard and Patoine 2004 )جیبه تدر هاپژوهشحال، نیبا ا 

و  هیکه پا دنکنیم رییتغ یتجرب یهابه سمت استفاده از روش

 .Coburn et al)نماید یم جادیمحور را ابرنامه قاتیاساس تحق

2019, 2020; Lavdas and Schirpke 2020; Vartanian et al. 
2013, 2015.) 

 در شهی( که رCoburn et al. 2017) یمعمار ةدر مدل تجرب

 Chatterjee and Vartanian) دارد، یشناسییبایز ةگانسه

 درساخت -که تعامالت انسان میکرد شنهادیما پ (2016 ,2014

 -یحس ستمیسشوند: یم واقع مقیاسبزرگ یعصب ةسه شبک

 .گذاریارزش-جانیه ستمیسمعنا و -دانش ستمیس ،یحرکت

 یژگیو ی«به باال نییپا»به پردازش  یحرکت-یحس ستمیس

ازه، )رنگ، شکل، اند یبصر هایویژگی از جملهها ناساختم

و  ییایبو یو حت ایمسهال ،یصوت یهایژگیو چنینهم( و جنس

مغز نقش  یمعنا-دانش مدار .پردازدیم مصنوع طیمح مسیریابی

 یهاطیمح «نییباال به پا»پردازش  گریمیانجیدر ی مهم

 یحس یهایژگیمغز به و یةاول پاسخ. کندیم فایا یمعمار

 التیو تحص تیهو ،یفرهنگ ةنیشیممکن است با پ هاساختمان

 تیتقو ای فیفضا تضع کیدر مورد  هاآندانش  چنینهمد و افرا

 از حاصل اطالعات ،گذاریارزش-جانیه ستمیس ت،ینها در. شود

14 fMRI 
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در  و کرده کپارچهیمعنا را -و دانش یحرکت-یحس یهاستمیس

 اتیتجرب نیا .شودیم یشناسییبایز تجارب به منجرنهایت 

 یحت ایت تا عالقه لذّ ای یشاد قیممکن است از احساس عم

 کی جادیا یکه برا میفرض کرد ما. دنباش ریترس و انزجار متغ

تعامل با هم  ستمیسه س نیا ،یمعمار ینگر از فضاهاحس کل

 دارند. یکینزد

 وطبیعت درک  ،بحث شروع یبرا یمنطق ةنقط کی

 همواره عتیطب. است شدهساخته طیمحدر  یعیطب یهایژگیو

 و کرده عمل یمعمار اتالهام برای مهم منبع یک عنوان به

ست ا عتیطب با ارتباط یبرا یدائم لیتما کی ةکنندمنعکس

(Ulrich 1993) .به یعلم یکردهایرو نیتربرجسته از یرخب 

 یةفرضشوند. مربوط می یعیطب یهاتیفیک به یمعمار
 سهیمقا در یعیطب یهاطیمح به بشر ةگسترد لیتما ،15یکلیوفیب

 ;Berman et al. 2008) کندیم مطرح را یشهر یهافضا با
Kaplan 1995.) تعامل  عتیو آرامش با طب حیتفر یمردم برا

قابل ها فرهنگهمة  نیو در ب یکه در سطح جهان یحیترج ؛دارند

اثرات  عتیتعامل با طب. (Chang et al. 2020) استمشاهده 

 اردد یو شناخت یعاطف ،یکیولوژیزیف هایبر عملکرد یمثبت

(2007Joye نظر .)17کاپالن 1۶هتوج یابیباز یة (1995Kaplan ) 

 ایرانهیگسخت یبا پردازش شناخت عتیکه طب کندیاستدالل م

این نظریه  .دگردیتمرکز م ییبه بهبود توانا منجرکه  کندیکار م

که به طور - یرارادیتوجه غ نیبو تفاوتی که او  1۸مزیج امیلیو از

و اشکال  -دنشویجذب م محیط یاهخودکار توسط محرک

 هیتک گیرانهسخت یکنترل یهاسمیتوجه که بر مکان ةشد تیهدا

احتماالً  شده تی(. توجه هداJames 1985) ردیگینشأت م دارد،

 یعیطب یهاطیمح رایزیابد. امل میتک عتیتعامل با طب از طریق

وارد  یشهر طیدر مح زحمتتوجه پراز نوع  نیرا که ا یبار

 ;Berman et al. 2008; Joye 2007) دهدیمکاهش  ،دننکیم
Kaplan 1995.) هایپژوهش ه،توج یابیباز یةمطابق با نظر 

شده پس از قرار گرفتن  تیدر توجه هدا ی رابهبود اندک یتجرب

 e.g., Berman et) دندهینشان می عیطب یهاطیدر معرض مح

                                                             
15 Biophilia Hypothesisبارگی؛ طبیعت یا گرایی: به معنای زیست

گیری بار توسط اریش فروم برای توصیف جهتاین اصطالح اولین

 و جذب شدن به هر چیزی که زنده و حیاتی است، به کار شناسیروان

د که پیوندی غریزی و فطری بین کنمی بیانبرده شد. این فرضیه 

 های حیات وجود دارد.ها و دیگر سیستمانسان
1۶ Attention restoration theory:  از دیدگاه تئوری)ART(   افراد پس

های طبیعت از گذراندن زمان در طبیعت یا حتی تماشای صحنه

 هایجاذبه»های طبیعی سرشار از توانند بهتر تمرکز کنند. محیطمی

مانند  به آنها فکر کند،« زحمتتوجه بی»تواند با که فرد میهستند «نرم

 کنند.ابرهایی که در آسمان حرکت می

al. 2008; Bowler et al. 2010) . در  یاالتسؤ چنانهماگرچه

 ماند.یم یباق شرایط و کنترل مناسب یفرد یهامورد تفاوت

 اتحیکنند که ترجیاستدالل م هاتعداد چندی از گزارش

کاهش  چارچوب. است 19بر تکامل یمبتن یعیطب یفضاها

با ها ناانس وقتی که کندیم انی( بUlrich 1993) چیاسترس اولر

منجر به  ن مسأله، ایشدندیمواجه م زیدآمیتهد یهامحرک

 دیتا زمان کاهش تهدکه  شدیم 20زولیکورت عیواکنش سر

لذا معموالً باز، آرام و گرم بودند.  یمنا طیشرااما  ماندگار بود.

ممکن  ،باشند هانوع ویژگی نیاز ا یکه غن یامروز یهاطیمح

 تیبر اهم ،(2020و بواک ) راگلز. است استرس را کاهش دهند

 یعصب ستمیس یةپا درجةکه  دارند دیتأک ییهاساختمان یطراح

 شیافزا ،هدف کاهش استرس بارا  21کیخودمختار پاراسمپات

 کندیم بحث 22پناهگاه-اندازچشم یةبه طور مشابه، نظر .دهدیم

انداز( و هم احساس چشم یعنیکه هم باز هستند ) ییهاطیکه مح

 دیمف یاز نظر تکامل ،کنندیپناهگاه( را منتقل م یعنی) تیامن

 .شوندیداده م حیترج سانهشناییبایاز نظر ز جهیبوده و در نت

 یعنی- عتیطب یبرا اتحیترجاز  نوع نیبا توجه به ا

 یشناسییبایز ،کنندیم یاز طراحان سع یاریبس -یکلیوفیب

 یبرا روشن روش کیشده کنند. ساخته طیمح واردرا  یعیطب

 نوع نیا است. یطبا مح عتیطب میمستق بیکار، ترک نیانجام ا

، انگیاهاضافه کردن  یبه سادگ تواندیم یعیاستفاده از عناصر طب

معماران با  (.Joye 2007کوچک باشد ) یهادانآتش اینماها آب

را  یبزرگ یهابالکن ایها پناهگاه، پنجره-اندازچشم ةدیبر ا هیتک

 را بیرون طیاز مح یامناظر گسترده تا کنندیم یشانوارد طراح

یا  ریاز تصاو توانندیتر، افراد مبه شکل ساده ی. حتنمایندفراهم 

 استفاده کنند. یداخل فضای کیباز در  فضایاز  ییهاعکس

را که به طور مکرر  ییالگوها ،دیگر نیگزیجا کردیرو کدر ی

ساخت انسان یفضاها یدر طراحرا  دهند،یرخ م عتیدر طب

 یمعمار تصویر 240 نگاکنندمطالعه، شرکت کیدر اند. گنجانده

شده درک یهاتیبودن و اولو یعیرا براساس طب یو خارج یداخل

17 Rachel and Stephen Kaplan راشل و استفن کاپالن استادان :

 شناسیروان ةحوز متخصصاندر دانشگاه میشیگان  شناسیروان

ط و بیعت بر روابط تأثیر ةبه دلیل تحقیقات خود در حوزاند و محیطی

 سالمت افراد شناخته شده هستند.
1۸ William James: ( فیلسوف آمریکایی 1910-421۸ویلیام جیمز ،)

 پراگماتیسم. گذار مکتبو بنیان
19 Evolutionarily-based 
20 Cortisol 
21 Parasympathetic 
22 Prospect-Refuge theory 
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یی وجود هاساختمان یبرا زیادی حاتیترجو کردند  یابیارز

مانند  یعیطب یبصر یاز الگوها ییتراکم باال دارایکه  داشت

 (ندشد یریگاندازه یبه صورت کمّکه و کنتراست )ها لبهتراکم 

تفاوت  نیشتریب شبیه طبیعت، یالگوها نی، اویژه به طور .بودند

 ،یداخل یهاو صحنه یمعمار ینماها اتحیترج یبندرا در رتبه

 تصویردر هر  یواقع یاهیپوشش گ زانیپس از کنترل م یحت

ها نشان افتهی نیا (.Coburn et al. 2019) دهدیم حیتوض

 طیمح کیشده در درک 23یبودن ضمن یعیطبد که ندهیم

 24آشکار یعیعناصر طب ةممکن است به همان انداز ی،ارمعم
 .دنباش تیاهم حائز هادرختان( در صحنه اهان،ی)مانند آب، گ

معمولی  یهایژگیوهایی با اتاق پژوهش دیگریبا  مطابق

 با ییفضاها بهنسبت  ی شکلمنحن یفضاها ی مانندعیطب طیمح

اده د حیترج میمستق یهالبههمچون  یعیرطبیغ یهایژگیو

 عتیاثرات سودمند تعامل با طب (.Vartanian et al. 2013ند )دش

 یراً ؛ اخرندیبگ نشأت زیربنایی ییالگو حاتیترجاین ممکن است از 

و  یشهر ریکنندگان تصاوکه شرکت یزمان ،مطالعه کیدر 

در حالت  یتفاوت چی، هندداد حیاندازه ترج یکبه  ی راعیطب

 نیبه ا. (Meidenbauer et al. 2020مشاهده نشد ) عاطفی آنها

 های بصری ترجیح داده شدهرواج ورودی لیمعنا که مردم به دل

، نه به را تجربه کردنداحساسات مثبت  ی،عیطب یهاطیدر مح

 یهایژگیو ن،یبنابرا .عتیفرد خود طبمنحصربه یهایژگیو لیدل

 طیاگر در مح ی،عیطب یهاطیمح هایمشخصه نییسطح پا

 ستایشمثبت و  اثرات نده شوند، ممکن استشده گنجاساخته

 .دزیبرانگ آشکار یعیبدون عناصر طب یرا حت سانة فردشناییبایز

 Kravitz etمطالعه ) کیدر  مشابه یجینتای به صورت تجرب
al. 2011) ،از  یک سریکنندگان مشارکت نشان داده شد

 مشاهده آرآیاماف طول انجامرا در  یعیشده و طبساخته یفضاها

 یةناح یسازکه بر فعال یاهیعامل اول ،نشان داد جینتا کردند.

بودن  یساختگ ای یعیطب گذارد،یم تأثیرمغز  25پوکامپیپاراه

 یعنی است. ریدر هر تصوگشودگی القاء شده بلکه  ست،یفضا ن

 یعنی) راویتص یبندنظر از دستهصرف ی مغز،پوکامپیپاراه ةمنطق

 یعنی) به خصوص یژگیو کیه ( بشدهساختهدر مقابل  یعیطب

گشوده و  یفضاها ةمشاهد چنینهم باز بودن فضا( حساس بود.

حساس به حرکت  یجگاهیلوب گ یساختارها سازیبا فعال باز

                                                             
23 Implicit naturalness    
24 Explicit natural elements 
25 PPA 

2۶ Fractal ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این :

ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید. به عبارت 

ش همانند است لدیگر فراکتال ساختاری است که هر بخش از آن با ک

 نی(، که ارتباط بVartanian et al. 2015همراه است )نیز  یبصر

 Coburn) کندیم شنهادیبه حرکت در فضا را پ لیباز بودن و م
et al. 2017) .باز به  یداخل یاحتماالت، فضاها نیراستا با اهم

 بای( و زCoburn et al. 2019تر )یعیطب فضاهایی عنوان

(Vartanian et al. 2015رتبه )بسته  یشوند و بر فضاهایم یبند

 (.Dosen and Ostwald 2016دارند ) تیارجح

 ةکه بر تجرب نییسطح پا یهایژگیاز و گرید یکی

است  2۶فراکتال یبنداسیمق گذارد،یم أثیرت سیشناییبایز

 یاز الگوها یها، سلسله مراتبفراکتال«(. هافرکتال» یعنی)

حس  و شوندیمختلف تکرار م یهااسیکه در مق اندشابهتخودم

 عتیها در طبفراکتال. ندکنیم القا را «افتهیسازمان یدگیچیپ»

ها برق و کوه و رعدامواج، آتش،  اهان،یابرها، درختان، گ اند؛جیرا

که  یهنگاماند. شده لیاز عناصر الگودار تکرارشونده تشک یهمگ

شوند، احساس یشده گنجانده مساخته طیها در محفراکتال

داده  حیفراکتال ترجریغ یو بر طراح زندیانگیبودن را برم یعیطب

 Joyea 2007; Lavdas and Schirpke 2020; Taylor) شوندیم
ها از تمدن یاریفراکتال در بس یطراح ،یخیظ تارلحا به .(2021

که  طورهماناند. مورد استفاده قرار گرفته یمعمار یهاتیو فعال

 یسنت یهاگاهها در سکونت، فراکتالکندبیان می( 2021) لوریت

مقدس روم  یامپراتور یها، قلعهمیالدی معابد قرن هشتم قا،یآفر

 ،ییمعابد بودا ک،یگوت ةدور هایکاتدرال ،زدهمیقرن سدر 

 یهاو خانه 27یگائوداثر  ایلیساگرادا فامبنای  ،یاسالم یهامناره

به کار گرفته  2۸یترا دیلو رانکشده توسط ف یطراح کیارگان

کف،  یها را در طراحفراکتال ، کاربرددتریجد ابتکاراتاند. شده

ها گنجانده پنجرهیبان و سا یدیخورش یهاپنل وار،ی، دپوشکف

 ست.ا

 تیرا در مورد جذاب ینشیب ،یشناسپژوهش عصبدر واقع 

عناصر  یبنددر گروه یبصر ستمی. اوالً، سددهیها ارائه مفراکتال

 Biederman 1987; Reber etتکرارشونده با هم مهارت دارد )
al. 2004) خودکار و روان پردازش  صورت ها را بهو فراکتال

رسد که به نظر می وه بر این،. عال(Spehar et al. 2015)د نکیم

به  یحیترج یهاپاسخ ،هیاول یینایموجود در قشر ب یهانورون

الگوها در انطباق  نوع نیا بنابراین، ؛دهندیها نشان مفراکتال

 دنکنیم فایا ینقش مهم یعیطب طیبا مح یینایب ستمیس

 گویند.می خودهمانندی که به این ویژگی
27 i Cornet íAntoni Gaud: (، 192۶-1۸25) آنتونی گائودی ای ُکرنت

 معمار اسپانیایی.
2۸ Frank Lloyd Wright: (1959-1۸۶7) فرانک لوید رایت ،

 .یاالت متحدة آمریکاا اهل معمار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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(Yu et al. 2005.) ودیها ممکن است تا حدفراکتال چنینهم 

فراکتال است( و  ی)که اغلب سرشار از الگوها عتیطب نیبروابط 

 (.Joye 2007) دهند حیکاهش استرس را توض

به وضوح  طیمح کیسطح باالتر  ییو معنا یبصر یهایژگیو

 اً در یک مطالعةریاخ. دنذارگیم تأثیر سیشناییبایز ةبر تجرب

از  ییقابل رمزگشا یعصب یهایی، پژوهشگران بازنماآرآیاماف

سطح باال  یها را در مناطق بصرو ساختمان یمعمار یهاکسب

سطح  یهایژگیکه به و یکردند، اما نه در مناطق قشر ییشناسا

 .Choo et alاست ) افتهیاختصاص  هیاول یینایمانند قشر ب نییپا
که  ند( نشان داد2017و همکاران ) بارایا چنینهم (.2017

خط انند شکل و موج م - اندازی یک چشمسطح باال یهایژگیو

 شیب حیبا توض -ها ناساختم عی، و توزمنظرهافق، وجود آب در 

 یهایژگیو نیب ة، رابطآنها مشترک یآمار انسیاز وار یمیاز ن

را  سیشناییبایز یهاتیاولو یبندو رتبه اندازچشم نییسطح پا

 سیشناییبایز یهاقضاوت ن،ی. بنابراکندیم یگریانجیم

 نیب دهیچیپ یشامل تعامالتاحتماالً  مصنوع یهاطیمح

 .هاستمحرک یو سطح باال نییسطح پا یهایژگیو

 یهاواکنش ،یاز جمله معمار بایز اءیها نسبت به اشانسان

 ,Chatterjee and Vartanian 2014) کنندیرا تجربه م یعاطف
که  کنندیکاهش استرس استدالل م یهاچارچوب .(2016

القا گرما را  ایاحساس آرامش  ی،خاص یبصر یهایژگیو

در  .(Tyrväinen et al. 2014; Ulrich et al. 1991) نمایندمی

پرداخته اجتناب -نزدیکی یهاپاسخ به بررسی که ایمطالعه

که  شدیم ریدرگ یزمان 29یقدام یانیم تینگولیقشر س ،است

 و کردندیرا مشاهده م و بسته محصور یداخل یافراد فضاها

و همکاران  انی)وارتان ختیانگمیبر برای آنها ج راخرو ماتیتصم

 ییهاینیبشیپ ی،قدام یانیم تینگولیقشر س از آنجا که (.2015

نقش بالقوه در  ةدهندنشان که-کند یم افتیدر گدالیرا از آم

ممکن است در پردازش  یاحساسات منف -پردازش ترس است 

واهند از آنها خیکه افراد م ییفضاها ژهیوبه ،یمعمار یفضاها

 یکنند که وقتیگزارش م گرید یبرخد. باش لیخارج شوند، دخ

قرار اتاق بسته  کیاز  یمجاز یسازهیشبفضای  کیافراد در 

 ابدییم شیافزا زولی، ترس، استرس و سطح کورتگیرندمی

(Fich et al. 2014.) یاحساس ةمؤلف کیکار  نیا در مجموع 

تواند ی( که مترس ن مثالکند )به عنوایرا برجسته م یمنف

 نیبا ا .نماید تیرا هدا مصنوع طیمحسی شناییبایز اتیتجرب

 یاحساس یهانکته مهم است که پاسخ نیحال، در نظر گرفتن ا

در  مغز پوکامپیو ه یشانیپ ی. دخالت نواحستندیلزوماً خودکار ن

د که استدالل ندهینشان م یمعمار شناسیییبایز یهاقضاوت

                                                             
29 aMCC 

 یجانیه یهاواکنش یرو نییباال به پا از حافظه یابیبازآگاهانه و 

 Coburn et al. 2017; artanian) گذار استتأثیرو خودکار  هیاول
et al. 2013; Kirk et al. 2009.) 

 ،یقبل یهابا ادامه دادن پژوهش( 2020)کوبورن و همکاران 

 تصویر 200کنندگان را انجام دادند که در آن شرکت یامطالعه

 یهااسیمختلف مق یهافیرا در ط یداخل یمارمع

بررسی شد.  شناسیروانپاسخ  1۶ وکردند  یابیارز سیشناییبایز

 یبراانجام شده  یاصل یهاو مؤلفه یسنجروان ةشبک هایلیتحل

 یبندهزاران رتبه انیدر م ی،آمار یالگوها یوجوجست

ا تنها با هدر پاسخ انسیدرصد وار 90 باًیتقرپوشانی داشتند. هم

: انسجام، شودیداده م حیتوض ییربنایز شناسیروانسه بعد 

احساس  زانیم ةکنندفی، توصانسجامراحتی. و  یفتگیش

و  به غنا یفتگیش است. نندهیفضا از نظر ب کی دهیسازمان

با حس  یفضا اشاره دارد و ارتباط تنگاتنگ کی ی بصریدگیچیپ

 زانیم انگریب راحتی. دکشف آن دار رایب نندهیب لیو تما جانیه

فضا از نظر  کیبودن  30«شبیه خانه»و  یشخص ،یاحساس راحت

 ترینایپایه -اند بر یک پایه لنگر انداخته هر بعد است. نندهیب

 کند.یم جادیا نندگانیرا در ب یفضا چه احساس کهنیاز ا یابیارز

موضوع را  نیگذاشته و ا لیتحل نیفراتر از ارا پا  نیمؤلف

خاص  یبا آثار عصب شناسانهروانابعاد  این ایکردند که آ یبررس

با ادغام  هیفرض نیا (.Coburn et al. 2020) ریخ ایمرتبط هستند 

 یمعمار یهاصحنه یاصل یهامؤلفه لیو تحل هیتجز یازهایامت

(، که 2013و همکاران ) انیوارتان ةاز مطالع آرآیاماف یهابا داده

 یهار اسکنر با استفاده از روشرا د ریقبالً همان تصاو

کرده بودند،  یابیارز شناسیییبایاجتناب و قضاوت ز-نزدیکی

در  یعصب تیبا فعال یفتگیش میزان قرار گرفت. شیمورد آزما

، انسجامبود.  ریمتغ موردهر دو  یسمت راست برا یشکنج زبان

کنندگان با توسط مشارکت شناسیییبایفقط در زمان قضاوت ز

مرتبط بود مغز چپ  یتحتان یسردر شکنج پس یصبع تیفعال

 یعصب تیبا فعال یاجتناب-رای موضوع نزدیکیصرفاً ب هم راحتی و

ها سال ،ایشکل منتقدانهبه لذا  بود. ریمتغ مغز کونئوس چپ

 یعصب یهاداده نیا ،شناسیروان این سه بعد ییاز شناسا شیپ

شده بود.  یآورکنندگان جمعاز مشارکت یدر گروه متفاوت

سه بعد  نیبه ا یینایکه قشر ب دندیرس جهینت نیبه ا سندگانینو

 یاثر عصب یو هر بعد دارا استحساس  شناسیروان ةتجرباز 

 یهافراتر از محرک هانشیب نیا اگر لذاباشد. میخود  زیمتما

 یمعمار یفضاها ریمطالعه به سااین خاص مورد استفاده در 

 ةدربار را یاطالعات ایمنتقدانه صورتبه  تواندیم د،نابی میتعم

 یشهر یهاطیمح وها انساختم یابیارز و یطراح یاحتمال ةنحو

30 Home-like 
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 .دساز فراهم

 توانمی یمعمار یشناسعصباز  شده کسب یهانشیباز 

 لیدلو  گیچگون و ییچرااز نحوة  ییهابهبود مدل جهت

 مشخص طرقبر افراد به  انهمعمار ی خاصهایژگیو یگذارتأثیر

 شد انیب ترشیپ که طورهمان حال، نیا با. استفاده کرد

(Coburn et al. 2017 ،)دیبا یپژوهش یهاچالش از یاریبس 

 لمسائ به مختصر صورت به نجایا در ما .رندیقرار گ همورد توج

 را آنها کردن حل یبرا بالقوه یهایاستراتژ و یمپرداخت بارز

 .کردیم برجسته

را در  طیو شرا عملکردهااز  عیوس یفیط ،یمعمار یفضاها

 سیشناییبایز ةکه به تجرب ییهایژگیو ن،ی. بنابرارندیگیبر م

صورت ممکن است به  ،شوندیشده مربوط مساخته طیمح

 یهاتیمحدودزیرا  د.نبه اشتراک گذاشته نشو شمولجهان

معمار  کید. نوجود دار یکیزیف شرایطبراساس  کارکردی

ر هجنگل را در  ایبزرگ مشرف به آب  ةرپنج کیتواند صرفاً ینم

 یهانهیگز ،یو مال یکیزیف یهاتیمحدود ساختمان قرار دهد.

ا فضا ر کیکارکرد موضوع  ؛ وکنندیرا محدودتر م یطراح ةبالقو

 نآ ساکنان اتیو هم از نظر تجرب انهطراح یهایژگیهم از نظر و

ر د ماریب کی اتیبه عنوان مثال، تجرب گرفت. دهیتوان نادینم

در  یک فرد ایآموز در مدرسه دانش کی اتیاز تجرب مارستانیب

ی را بهبود که سالمت یطراح عناصر. است زیمتما شخود ةخان

 ،سازگار باشند دیگر مختلف شرایطاست که در  دیبع بخشند،می

از  هاافتهیدادن  میتعم ییتواناگی دیچیموضوع باعث پ نیو ا

 ترگسترده یهامیتعم ای گرید یکها به محرمحرک ای ازمجموعه

 .شود

 گرید چالش کی یمعمار در یشناسییبایز ةسنجش تجرب

 شناسیعصب مطالعات اکثر امروز،به  تا. شودیم محسوب

)اغلب با  اندکردهاستفاده  یبعد دو ریتصاو از یمعمار

دراز  31آرآیاماسکنر  کیدر  یکه به صورت افق یکنندگانشرکت

 دهیو بافت را ناد اسیمانند مق ییهایژگیو کردیرو نیا کشند(.یم

مرتبط با  اضافی یهایو آشفتگ کند،یحرکت را رد م رد،یگیم

نماید. البته یم ایجادپر سروصدا را  نیماش کیدر  ریارائه تصاو

بالقوه  یرهایکنترل متغ جهت یتجرب یهامحرکمعموالً 

اصالح  ایاب و/انتخ ،32لی شدنکسیو پ ییکننده مانند روشناجیگ

منبع  ییشناسا ،شدهکنترل کردیرو نیکه ا یدر حال شوند.یم

 )به عنوان مثال، تفاوت کندیتر مشده را آسان اثر مشاهده کی

                                                             
31 MRI 
32 Pixilation 
33 Crispness 
34 Immersive 

 ریتصو کی «33شکنندگی»به  شناسیییبایز یهادر قضاوت

مشکالت  نیا .گرددمیدشوار  یریپذمیتعماما (، شودیمربوط نم

 ،اندیسه بعد به صورت هاساختمان رایز ،دشونیمهم تر دهیچیپ

 فیط هستند. یحسو چند یتعامل ،34یورغوطهدارای حس 

 ،یرونیب یمثال، سروصدا ی)برا یانهیعوامل زماز  ایگسترده

موزه،  مارستان،یمثال، ب ی)برا عملکردی( و یرامونیپ طیمح

انتقال  دبه افرا ریتصاو ةلیبه وس یکاف ةبه انداز توانیمدرسه( را نم

 نیاز ا یکاهش برخ لیپتانس یمجاز تیدر واقع شرفتی. پداد

 یچندبعد ةتجرببتواند است که  دیمشکالت را دارد، اما هنوز بع

  بکشد. ریرا به طور کامل به تصو یمعمار یو چندوجه

 مرتبط شناسانهییبایز تجارب یزمان ییایبه پو گریچالش د

با  احتماالً ساختمان کیر د شتریگذراندن زمان ب نیبنابرااست. 

 اکثر مرتبط است. یشناسییبایز یهادر قضاوت یراتییتغ

 اریاخت در هیثان چند یبرا تنها را ریتصو کی ،یپژوهش مطالعات

 یخوب به لهأمس نیا که هرچند، دهندیم قرار کنندگانمشارکت

 ی زمانیهابازه در یشناسییبایز تجارب که است شدهثابت 

 سیشناهم از نظر روشموضوع  نیاکنند. یر میتغی تریطوالن

م ه( و نند؟یرا بب ریتصو کی دیکنندگان چه مدت با)مثالً، شرکت

 را با سیشناییبایز ةتوان تجربیم ی)چه زمان ینظر به لحاظ

 یهابه قضاوت ازین ایکرد؟ آ یریاندازه گ یشتریدقت ب

 زاعث بروب( م؟یمختلف دار یمتعدد در مقاطع زمان سیشناییبایز

 .شودیم ائلیمس

انتقال  ،به مسائل فوق یدگیرس یراه برا نیبهتر دیشا

« محیط واقعی»و به  شگاهیآزما محیط ها به خارج ازشیآزما

ها را در داده توانیبه افراد، م ریتصاو نمایش دادن یبه جا .باشد

 به کردیرو نیکرد. ا یآورجمع یواقع یساختارها ایها انساختم

 تاریخیدر اماکن  یسنجش احساس نوستالژ یبرا موفق یشکل

 Prayag and Del Chiappaمورد استفاده قرار گرفته است )
یابی جهت دست توانیرا م بهتجر یریگنمونه یهاروش(. 2021

 یو مکان یزمان یهااسیدر مق یشناسییبایز یهابه قضاوت

ان کنندگمثال، شرکت یبراکرد.  بیترک کردیرو نیمتفاوت با ا

 یسر کیبه  یخاص یهامکان ایها نادر زم توانندیم

 تلفن همراه خود پاسخ دهند. در هادرخواست

 و 35جیایای در ریاخهای شرفتیبه لطف پ ن،یعالوه بر ا

 یا )Electroencephalography (نوار مغزی، الکتروانسفالوگرافی 35

EEG ، ثبت فعالیت الکتریکی مغز از طریق نصب الکترودهای سطحی

 .باشدبر روی سر و به صورت غیرتهاجمی می
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به طور بالقوه  توانندیپژوهشگران م ار،یّس 3۶اسآرآیاناف

 یاگسترده فیدر ط یعصب یهارا با داده یرفتار یهایبندرتبه

سیّار در حال  یربرداریتصو یهاکیکنند. تکن بیترک طیاز شرا

 یهادر موزه یدر مورد پردازش عصب دیجد یهانشیب ةارائآغاز 

در کالس درس  ی( و همکارKontson et al. 2015) یهنر

(Dikker et al. 2017 )گرفته به کار  یو اکنون در معمار هستند

ها ذاتاً داده نیا رچهاگ (.Djebbara et al. 2021) اندشده

ممکن  نهیزم نیآمده در ادستبه جینتاهستند، اما  «نظمبی»

در  شدهیآورجمع جیتر از نتامرتبط یطیمحستیاست از نظر ز

 باشند. شگاهیآزما

دهه  کی ةانینوپا در م اریبس ةحوز کی یمعمار یشناسعصب

بخش مهم  ةدهندحوزه نشان نیاست. ا گیرچشم شرفتیپ

بر شواهد است که بر درک ابعاد  یمبتن یمعمارهای شپژوه

تمرکز  یمعمار یدر پاسخ به طراح یانسان اتیتجرب شناسیروان

 سیشناییبایو ز یتجربه معمار فیظر یهااز جنبه یاریدارد. بس

که محققان را  یابی هستنددستقابل  مدرن پژوهشی یبا ابزارها

تعامالت  ةرا که واسط ذهن و مغز یهاسمیمکانتا  سازدیقادر م

 یما برا. مشاهده کنند یشتریاست، با دقت ب یمعمار-انسان

 خاص اتیفرض سنجش جهت یفیتوص یکردهایفراتر رفتن از رو

 شدهساخته طیمح از افراددرک و واکنش  یدر مورد چگونگ

میدار یآمادگ
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