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روش کار :اين مطالعه بر روی  165نفر از مراجعين درمانگاه طب سنتی دانشگاه تهران صورت
گرفت .از پرسشنامه مزاجی و معاينه فيزيکی جهت تايين مزاج و پرسشنامه محقق ساخت جهت
سنجش گرايش به مولفه پيچيدگی دردو بخش ساختمان ها و تصاوير انتزاعی استفاده شد .برای
تدوين پرسشنامه گرايش به پيچيدگی مجموعه تصاوير انتخابی با روش دلفی و نظر سنجی از 7
نفر متخصص معمار و  7نفر متخصص گرافيک انتخاب شده و در پرسشنامه قرار گرفتند .روايی و
پايايی پرسشنامه سنجيده شد .داده های هر دو پرسشنامه با نرم افزار  SPSS-22مورد تجزيه
و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها :در مجموع  133نفر با توزيع يکسان مزاجی (  53نفر مزاج سرد و خشک و  53نفر
نويسنده مسئول
 Email:مزاج گرم و تر) پرسشنامه را تکميل کردند .در بخش گرايش به تصاوير نقاشی مزاج سرد و
 faeze_dadras@yahoo.comخشک نسبت به مزاج گرم و تر گرايش بيشتری به طرح های پيچيده در مقايسه با طرح های
ساده داشتند .ولی در گرايش به بدنه بيرونی ساختمان مزاج گرم و تر نسبت به مزاج سرد و
خشک گرايش بيشتری به ساختمان هايی با ترکيب حجمی پيچيده تر دارد.
نتیجه گیری :مزاج های مختلف در انتخاب تصاوير نقاشی و همچنين بدنه بيرونی ساختمان به
درجات مختلفی از پيچيدگی عالقه مند هستند .با توجه به ميزان پيچيدگی و سادگی مطلوب
برای افراد با مزاج های مختلف در طراحی فضای معماری  ،بدنه های شهری و به طور کلی کالبد
مصنوع فضايی می توان فضايی آرامش بخش و سالمت محور خلق نمود.
مقدمه
شرايط جسمی و روحی افراد بر گرايش آنها به عوامل محيـطـی
موثر است .با توجه به تفاوت های فردی ميان انسان ها به نظـر
نمی رسد تمامی آنها به شکل ها يا الگو های بصری يکـسـانـی
عالقه مند باشند .يکی از اين عوامل محيطی که ميتواند بـرای
افراد مختلف کشش و جذابيت متفاوتی ايجـاد کـنـد مـيـزان
سادگی و پيچيدگی سطوحی چون بدنه های شهری ،نما هـای
ساختمانی و تصاوير گرافيکی است .تحقيقات بسياری در حـوزه
گرايش انسان به درجات مختلف پيچيدگی صورت گرفته اسـت.
بيشتر اين مطالب که در مورد تفاوت های فردی در واکنش بـه
الگو های محيط نوشته شده به شدت نظری اند ،البته بـرخـی
مطالعات تجربی نيز نشان می دهند که لذت بردن از الگو ها و
متغير های آن با ويژگی های فردی همـبـسـتـگـی دارد (.)1
مفاهيمی چون نظم و بی نظمی  ،سادگی و پيچيدگی سالهاست
توجه نظريه پردازان معماری چون ونتوری و رفتار شـنـاسـانـی
چون آرنهايم را به خود جلب کرده است .پيچيدگی از طـريـق
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شاخصه های مختلف مانند تعداد عناصر يک نظام ،تـازگـی و
شگفتی آور بودن ،الگو های بافت و همچنين سطوح نظم دهنده
عناصر قابل اندازه گيری می باشد .برای مـفـهـوم سـادگـی و
پيچيدگی تعاريف مختلفی ارائه شده است .تعريفی که در ايـن
تحقيق مبنا قرار گرفته تعداد زياد اجزای تشکيل دهنده ،تعـدد
اصول نظم دهنده و تناقض و تقابل قابل توجه ميان اجزا را بـه
عنوان شاخصه های تعيين کننده ساختار پيچيده معرفی می کنـد
(  .) 2در روانشناسی محيطی ،تـاثـيـر دوره هـای مـخـتـلـف
روانشناختی زندگی فرد بر گرايش او به پيچيدگی و سـادگـی
مورد توجه می باشد .در اين فرضيه محيط جغرافيايی و شرايـط
اجتماعی نيز دخيل دانسته شده است (  .) 3مطالـعـات زيسـت
شناختی در زمينه ميزان پيچيدگی مطلوب انسان نشـان داده
برانگيختگی ناشی از پيچيدگی موجب لذت برای مخاطب مـی
باشد .برانگيختگی مطلوب برای افراد مختلف وابسته به محيطی
که به آن خو گرفته و حاالت فردی ادراک کننده است ( .)4بـه
طور کلی نظرات متفاوتی در مورد ميزان پيچيدگی منـاسـب و
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خوشايند برای انسان ها وجود دارد ،همانطور کـه اشـاره شـد
عوامل متعددی در اين مهم تاثير گذارند ،برای مثال شرايـط و
الگو هايی که افراد به آن خو گرفته اند ،شرايط روحی لحظه ای
مشاهده کننده ،عوامل فرهنگی و ويژگی های جغـرافـيـايـی از
جمله اين عوامل هستند ( 5و .) 6می توان گـفـت فـرد ادراک
کننده و ويژگی های فردی آن می تواند يکی از مـهـم تـريـن
عوامل در اين فرايند باشد .روحيات فرد ،درونگرايی يا اجتماعـی
بودن و نوع پردازش ذهنی در اين عالقه مندی تاثير مستـقـيـم
دارد .همانگونه که مشاهده می شود تحقيقات مختلـف تـاثـيـر
تفاوت گرايش يک فرد در دوره های مختلف زندگی و مـحـيـط
های جغرافيايی و فرآيند های زيست شناختی را در مـيـزان
گرايش به پيچيدگی و سادگی مطرح می نمايد ( .) 1لذا در ايـن
تحقيق جهت تقسيم بندی افراد جامعه از يک مفهوم جامع کـه
در برگيرنده ويژگی های جسمی و روحی بـوده و مـتـاثـر از
تغييرات محيطی و اقليم های جغرافيايی ،سن و جنس می باشد
استفاده نموديم .اين مفهوم که در مکتب طب ايرانـی بـه نـام
مزاج شناخته می شود افراد را بر اساس کيفيات چهارگانه ی
سردی و گرمی و همچنين خشکی و تری موجود در بدن انسان
به چهار دسته اصلی تقسيم می کند (7و  .)8کنش و واکـنـش
اين کيفيات در درون هر فرد مزاج اختصاصی وی را پديـد مـی
آورد .افراد می توانند گرم تر ،سرد تر ،خشک تر و يا مرطوب تـر
از حد متعادل باشند .دسته بندی چهارگانه شامل مـزاج هـای
سرد و خشک ،سرد و تر ،گرم و خشک ،گرم و تر می باشد کـه
هر دسته دارای خصوصيات جسمی و روحی مخصوص به خـود
هستند( ) .در اين تحقيق تمايالت افراد با دو مزاج کامال متضاد
سرد و خشک و گرم و تر به کيفيت سادگی و پيـچـيـدگـی
مورد بررسی قرار گرفته است .اشخاص دارای مزاج گـرم و تـر
معموال افرادی اجتماعی  ،برونگرا و شجاع می باشند .اين افـراد
که ا لب درشت هيکل و عضالنی هستند دارای رنگ پـوسـتـی
متمايل به سرخی و حرارت باالی بدن بوده و خواب آلودگـی و
گاهی اوقات ضعف در تمرکز از خصوصيات آنان به شمار ميـرود.
مزاج سرد و خشک در افرادی ديده می شود که درونگرا ،دارای
قدرت تخيل باال ،ريزبين و دقيق و تاحدی بدبين می باشند .اين
افراد که اکثرا ال ر و دارای حرارت بدنی پايين و رنگ چهره تيره
هستند به خلوت در گوشه های دنج و تاريک عالقه مند می باشنـد
(  .) 13هدف از اين مطالعه بررسی تاثير تفاوت های مزاجی افراد
بر گرايش آنها به سادگی و پيچيدگی به منظور طراحی فضاهای
معمارانه انسان مدار می باشد تا با در نظر گرفتن تمايزات فردی
انسانها بتوان به نياز های متفاوت مزاجی هر کدام پاسخ داد و
فضايی آرامش بخش و سالمت محور خلق نمود.

تهران که مايل به همکاری بودند توسط پرسشنامه مـزاجـی و
معاينه فيزيکی ،مزاج سنجی شدند که از بين آنها  53نـفـر بـا
مزاج سرد و خشک و  53نفر با مزاج گرم و تر وارد مـطـالـعـه
شدند.پرسشنامه مزاجی شامل 32سوال است که در  4قسمت 8
سوالی تدوين شده و هر قسمت به اندازه گيری يکی از پارامـتـر
های سردی  ،گرمی  ،رطوبت و خشکی مزاج پرداخـتـه اسـت.
بر ای سنجش ميزان گرايش افراد به سادگـی و پـيـچـيـدگـی
پرسشنامه محقق ساخت در اختيار افراد مورد مـطـالـعـه قـرار
گرفت .برای تدوين اين پرسشنامه با مطالعه کـتـابـخـانـه ای
مواردی از قبيل تعداد اصول نظم دهنده  ،ميزان هـمـاهـنـگـی
عناصر تشکيل دهنده تصوير  ،ميزان تناقض و تقابل در ترکيـب
اجزا مورد نظر قرار گرفتند .بر اين اساس تالش شد تصاويـر دو
بعدی با ترکيب متناسبی از کيفيات ذکر شده انتخاب شوند .اين
تصاوير در دو بخش ساختمان های مختلف با تـرکـيـب هـای
حجمی ساده و پيچيده و تصاوير انتزاعی (به جهت عدم تداعـی
خاطره يا عدم تطبيق با عالقه مندی فردی) انتخاب شدنـد .در
هر دو بخش تالش شد با در نظر گرفتن عوامل تشديد کـنـنـده
پيچيدگی  ،ترکيبی متناسب از تصاوير ساده و پـيـچـيـده در
تصاوير انتزاعی يا ترکيب حجمی عنـاصـر تشـکـيـل دهـنـده
ساختمان انتخاب شوند .مجموعه تصاوير انتخابی در پرسشنامـه
قرار گرفتند و با روش دلفی از  7نفر از متخصصين معمار و 7
نفر از متخصصين گرافيک خواسته شد تا در مورد ميزان سادگی
و پيچيدگی تصاوير امتياز دهند .با بررسی نتايج نـمـره دهـی
متخصصين گزيده ای از تصاوير که به توافق اکثريـت جـامـعـه
متخصصين پيچيده يا ساده تشخيـص داده شـده بـود  ،در
پرسشنامه ی سنجش گرايش و عالقه مندی افراد به پيچيدگـی
قرار گرفتند .اين پرسشنامه محقق ساخت در دو بخش تـدويـن
شد .بخش اول برای تصاوير انتزاعی و بخش دوم مـربـوط بـه
تصاوير ساختمان ها در دو کيفيت ساده و پيچيده تدوين شـد.
روايی و پايايی پرسشنامه سنجيده شد ( .)α 3 77داده های هر
دو پرسشنامه مزاجی و گرايش به پيچيدگی با نرم افزار SPSS
 -22مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و معنا داری و نوع ارتباط
ميان مولفه های مورد نظر سنجيده شد .سطـ مـعـنـا داری
 % 5در نظر گرفته شد.
يافته ها
در مجموع  133نفر با توزيع يکسان مزاجی ( 53نفر مزاج سـرد
و خشک و  53نفر مزاج گرم و تر ) و ميانگين سنی  28سال با
جنسيت  46درصد آقا و  54درصد خانم پرسشنامه را تکـمـيـل
کردند .به طور کلی ميان تفاوت مزاج و گرايش به سـادگـی يـا
پيچيدگی در دو بخش تصاوير انتزاعی و تصاوير بدنه بـيـرونـی
ساختمان ها ارتباط معناداری يافت شد .در بخش گـرايـش بـه
تصاوير نقاشی مزاج سرد و خشک نسبت به مزاج گـرم و تـر
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گرايش بيشتری به طرح های پيجيده در مقايسه با طرح هـای
ساده داشتند .ولی در بخش گرايش به بدنه بيرونی ساختمان ها
مزاج گرم و تر نسبت به مزاج سرد و خشک گرايش بيشتری به
ساختمان هايی با ترکيب حجمی پيچيده تر نسبت به ساختمان

هايی با ترکيب ساده و عناصر هماهنگ دارد .در جـدول زيـر
معناداری تفاوت ميان انتخاب دو مزاج گرم و تر و سرد و خشک
در هر دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

مزاج

گرايش به سادگی و پیچیدگی در تصاوير انتزاعی

مقايسه انتخاب دو مزاج

سرد و خشک

مزاج سرد و خشک گرايش بيشتری به تصاوير نقاشی با
طرح های پيچيده نسبت به تصاوير نقاشی ساده داشتند.

گرم و تر

مزاج گرم و تر گرايش بيشتری به تصاوير نقاشی با طرح
های ساده نسبت به تصاوير نقاشی پيچيده تر داشتند.

تفاوت در انتخاب دو مزاج سرد و خشک و گرم و تر
معنا دار بدست آمد P 3 34 .مزاج سرد و خشک
نسبت به مزاج گرم و تر گرايش بيشتری به تصاوير
نقاشی با طرح های پيچيده نسبت به تصاوير نقاشی
ساده داشتند.

جدول  : 2بررسی تفاوت در گرايش مزاج سرد و خشک و گرم و تر به مولفه پیچیدگی در بدنه بیرونی ساختمان
گرايش به سادگی و پیچیدگی در بدنه بیرونی

مزاج

ساختمان

سرد و خشک

مزاج سرد و خشک گرايش بيشتری به ساختمان هايی با
ترکيب حجمی و بدنه بيرونی ساده در مقابل ساختمان
هايی با بدنه بيرونی و ترکيب پيچيده تر داشتند.

گرم و تر

مزاج گرم و تر گرايش بيشتری به ساختمان هايی با
ترکيب حجمی و بدنه بيرونی پيچيده در مقابل ساختمان
هايی با بدنه بيرونی و ترکيب ساده تر داشتند

بحث و نتیجه گیری
اين مطالعه برای اولين بار ميزان گرايش افراد با تمايز مزاجی به
کيفيت سادگی يا پيچيدگی در تصاوير و ترکيب های حجمی را
مورد بررسی قرار داده است .به طور کلی ارتباط ميـان تـفـاوت
های مزاجی افراد با اختالف در گرايش به مولفـه سـادگـی يـا
پيچيدگی در دو بخش تصاوير دو بعدی و تـرکـيـب حـجـمـی
ساختمان معنا دار بدست آمد و فرضيه مورد بررسی تاييد شد.
گرايش به تصاوير انتزاعی
با توجه به يافته های تحقيق مزاج سرد و خشک نسبت به مزاج
گرم و تر گرايش بيشتری به طرح های پيچيده که در آنها تعداد
عناصر نظم دهنده بيشتر بوده و تصاوير با هماهنگی کمتری بـا
يکديگر اد ام شده و در ترکيب طرح ها تقابل و تناقض بيشتری

مقايسه انتخاب دو مزاج
تفاوت در انتخاب دو مزاج سرد و خشک و گرم و تر
معنا دار بدست آمد P 3 32 .مزاج گرم و تر
نسبت به مزاج سرد و خشک گرايش بيشتری به
ساختمان هايی با ترکيب حجمی و بدنه بيرونی
پيچيده در مقابل ساختمان هايی با بدنه بيرونی و
ترکيب ساده تر داشتند.

مشاهده ميگردد نشان داده اند .با مطالعه در مبانـی نـظـری و
منابع موجود طب سنتی قدرت باالی تخيل در مزاج خشک در
مقابل کاهش خيال انگيزی ذهن در مزاج مرطوب به صـراحـت
بيان گرديده است ( .) 11به طور کلی افراد خالق خطوط ترسيم
شده پيچيده را دوست دارند (  .) 1در نتيجه ميتوان بيـان کـرد
افراد با مزاج سرد و خشک به سبب ريز بينی و خالقيت کـه از
ويژگی های خلقی اين طبع و به علت خشکی مزاج آنان است به
طرح های پيچيده تر گرايش بيشتری دارند .در مقابل افـراد بـا
مزاج گرم و تر به سبب کاهش خيال انگيزی و تمرکز پايين تـر
گرايش کمتری به طرح های پيچيده دارند و به عـبـارتـی حـد
پايين تری از پيچيدگی برای آنها خوشايند است.

دياگرام  : 1ارتباط میان مزاج سرد و خشک و گرم و تر با گرايش به طرح های پیچیده و ساده
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با توجه يافته های تحقيق بر خالف گرايشات افراد به تصـاويـر
انتزاعی  ،مزاج گرم و تر نسبت به مزاج سرد و خشک گـرايـش
بيشتری به ترکيب های پيچيده حجمی نمای ساختمان نشـان
داده است .طرح هايی که در آنها تعداد عناصر نـظـم دهـنـده
بيشتر بوده و ساختمان ها با هماهنگی کمتری با يکديگر اد ـام
شده و در ترکيب احجام تقابل و تناقض بيـشـتـری مشـاهـده
ميگردد ،بيشتر مورد توجه افراد دارای مزاج گرم و تـر قـرار
گرفته است .با مطالعه در مبانی نظری و منابع مـوجـود طـب
سنتی بر اساس انديشه فيلسوفانی چون ابن سينا و سـهـروردی
نشان داده شد که خشکی عامل تقويت حافظه و تخيل اسـت و
اين ويژگی زمينه تقويت شخصيت درونگرا را فراهم می آورد .به
عکس رطوبت با انتقال ويژگی های آب يعنی شکل پـذيـری و
دگرگون گرايی ،زمينه ساز تقويت برون گرايی شخصيت می باشـد
(  .) 12عالوه بر عامل رطوبت حرارت مزاجی نيز بر برون گـرای
مزاج تاثير ميگذارد  .گرمی و تری طبع سبب زود جـوشـی و
خوش مشربی ميگردد.به طور کلی در منابع طب سنتـی بـرای
مزاج گرم و تر ويژگی خلقی برون گرايی و اجتماعـی بـودن و
برای مزاج سرد و خشک ويژگی درون گرايی و تودار بودن ذکـر
گشته است ( .) 13به گفته معماريان درون گرايی قبل از ايـن
که رنگ معماری به خود بگيرد از ديدگاه اخالق و عرفـانـی در
برگيرنده مفاهيمی چون تودار بودن؛ گرايش به حاالت درونی و

پرهيز از نشان دادن آن حاالت به تظاهر است ( .)14با توجه بـه
توضيحات فوق مزاج سرد و خشک به سـبـب درون گـرايـی
شخصيتی ترجي ميدهند عناصر تشکيل دهنده نمای بيرونی و
ترکيب حجمی خارجی بنا با يکديگر هماهنـگ تـر بـوده تـا
مجموعه ساده به نظر برسد و تظاهر بيرونی کمـتـری داشـتـه
باشد.گرم و تر مزاجان به سبب برون گرايی و طـبـع گـرم و
مرطوب خود عالقه بيشتری به تظاهر و ساختار های پيچيده در
جلوه بيرونی ساختمان دارند .در اين ساختارها احجام گاهی بـا
تناقض و تضاد با يکديگر ترکيب شده و مجموعه از تعداد اصـول
نظم دهنده متعددی پيروی می کند و از هماهنگـی کـمـتـری
برخوردار است .همان طور که اشاره شد لذت بردن بـه مـيـزان
هيجان به وجود آمده از الگوهای بصری بستگی دارد .بزرگـی و
آستانه تغيير مورد نياز برای هيجانزده شدن افراد در محيط ،بـه
حاالت ادراک کننده بستگی دارد ،مدل کلی رابطه ميزان هيجان
و گرايشات افراد برون گرا و درون گرا نشان می دهد افراد درون
گرا بر خالف افراد برون گرا  ،سطوح پايين تری از هـيـجـان را
ترجي می دهند ( .) 15لذا به نظر ميرسد همانطور که در نتيجه
پاسخ دهی جامعه آماری سرد و خشک و گرم و تر مزاجان آمده
است گرايش افراد با مزاج سرد و خشک به ساختمان هايـی بـا
ترکيب حجمی و بصری بيرونی ساده تر و گرايش افراد با مـزاج
گرم و تر به ساختار های پيچيده تر حجمی ،هم راستا با نـيـاز
های طبعی آنها قرار داشته باشد.

دياگرام  : 2ارتباط میان مزاج سرد و خشک و گرم و تر با گرايش به ساختمان هايی با ترکیب حجمی پیچیده يا ساده

به طور کلی همان طور که مشاهده شد مزاج های مختـلـف در
انتخاب تصاوير نقاشی و همچنين بدنه بيرونی ساخـتـمـان بـه
درجات مختلفی از پيچيدگی عالقه مند بودند .مزاج های سرد و
خشک با وجود اين که در انتخاب تصاوير نقاشی به طرح هـای
پيچيده امتياز بيشتری دادند در انتخاب بدنه بيرونی ساختمـان
ترکيب های ساده تر و هماهنگ تر را ترجي داده اند.مزاج های
گرم و تر نيز باوجود انتخاب تصاوير نقاشی با طرح های ساده تر
و منظم تر ساختمان هايی با ترکيب حجمی پيـچـيـده تـر را
ترجي داده اند .اين موضوع با توجه به توضيحاتی که در مـورد
روحيات هر يک از طبايع در مکتب طب سنتی داده شده اسـت
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منطقی به نظر ميرسد .افراد سرد و خشک با ويژگی هايی چـون
درون گرايی  ،ريز بينی  ،خالقيت و گرايش به فعـالـيـت هـای
فردی طرح های نقاشی خالقانه تر را ترجي ميدهند .خطوط و
نقوش پيچيده در نقاشی برای طبع خالق و ذهن خيال انـگـيـز
اين گروه مورد پسند تر است .در انتخاب بدنه بيرونی ساختمـان
موضوع متفاوت است .افراد درون گرا ترجي ميدهـنـد نـمـای
بيرونی ساختمان ساده تر و هماهنگ تر باشد .انتخاب کيفـيـت
بدنه بيرونی بنا که رويکرد اجتماعی داشته با انتخـاب تصـويـر
نقاشی دو مقوله متفاوت هستند .افراد درون گرا پيچيدگی ،تضاد
و تناقض در ترکيب بيرونی ساختـمـان را در اولـويـت قـرار
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نميدهند .همان طور که در معماری سنتی مناطق سرد و خشک
نيز مشاهده می کنيم در معماری اين مناطق جداره های بيرونی
ساختمان به نسبت ساير مناطق يکدست و هماهنگ طـراحـی
شده است .گرم و تر مزاجان نيز به همين تـرتـيـب گـرايـش
متفاوتی به سطوح پيچيدگی در دو بخش انتـخـاب تصـويـر و
انتخاب ساختمان دارند.
انتخاب در ميان تصاوير نقاشی يا بدنه های بيرونی ساختـمـان
برای افراد ميتواند از عوامل متعددی تاثير پذيرد .تجربـه هـای
فردی  ،فرهنگ  ،سن و سال و شرايط روحی خـاص مـانـنـد
افسردگی يا شوق و هيجان ميتواند در انتخاب تصـويـر مـورد
عالقه يا ساختمان مورد پسند موثر باشند .از آن جايی که مبانی
تحقيق پيش رو بر شاخصه های روحی و جسمی انسـان پـايـه
گذاری شده است  ،با توجه به فاکتور های دخيل فراينـد طـی
شده و نتايج حاصل به صورت قطعی نمی بـاشـنـد .اخـالق و
روحيات انسان ها در يک بازه و طيف قرار می گيرد و امـکـان
تغيير تدريجی برخی خصوصيات مزاجی بر اساس افزايش سن و
عو شدن شرايط محيطی امکان پذير است  ،با توجه به مـرز
ريف ميان مزاج ها  ،تفکيک مزاجی دقيق افراد در برخی موارد
مشکل به نظر می رسد و نياز به دقت باال در اين زمينه دارد  .با

اين وجود با اتکا به مسير طی شده ،مزاج سنجی کـاربـران و
بررسی گرايشات آنها به نظر می رسد نتايج حاصل تا حـدودی
قابل تعميم می باشند.
آشنايی با اين مبانی به طراحان کمک می کند تا در طـراحـی
فضای معماری  ،بدنه های شهری و به طور کلی کالبد مصـنـوع
به تفاوت های انسان ها با يکديگر توجه کنند .در صورت عـدم
شناخت اين تفاوت ها  ،معمار در طراحی  ،شرايط و گـرايشـات
روحی خود را مبنا قرار می دهد .با توجه به تغيير و تحول سريع
زمانه و ثبات گرايشات و نياز های کلی روانی و جسمی انسان به
نظر می رسد برای معماران و طراحان فضای شهری واجب باشد
تا با مبانی مزاجی که شامل شرايط روحی و جسمی کـاربـران
فضاها می باشد آشنا شوند تا همگام با مدرن شدن شيوه هـا و
ابزار های ساخت  ،مبانی انسان شناختی نيز رعايت شوند .ريشه
يابی مزاجی گرايش به کيفيت سادگی و پيچيدگی تا بـه حـال
انجام نشده است .از آن جايی که پايه ی مبانی حاصل بر شرايط
روحی و جسمی انسان ها نهاده شده است  ،ميتواند به عـنـوان
اصولی انسان مدار بر سبک های جهانی معماری تـاثـيـر گـذار
باشد .بديهی است با عدم رعايت اصول کالبدی  ،مـبـنـی بـر
شاخصه های انسان شناسی قطعا فضايی پاسخ گو و آرام بخـش
برای زيست انسان طراحی نخواهد شد.
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Abstract
Introduction: the individuals’ physical and mental dissimilarities influence on their tendency
towards the environmental features. The objective of this study is to evaluate the effect of the human
individual beings distinctions, based on the classification of the temperament as comprehensive
definition in the traditional medicine, on the tendency of the people towards the environmental
simplicity and complexity.
Methods: this study was performed on 165 patients of the traditional medicine clinic in Tehran
University. The temperament questionnaire and physical examination were used to define the
temperament; also, the researcher provided questionnaire was used to evaluate the tendency towards
the complexity feature in two segments of buildings and abstract pictures.to formulate the questionnaire of
tendency to the complexity, all of the selected pictures was chosen based on the Delphi method and
the survey of the seven graphic experts and seven architecture experts. The validity and reliability of
the questionnaire examined. The data of both of the questionnaire were analyzed by the use of BMI
SPSS 22 software.
Results: totally, 100 persons with similar temperaments distribution (50 persons with cold and dry
temperament and 50 persons in wet and hot temperament) completed the questionnaires. In the
section of the tendency to the painting pictures, the cold and dry temperament has more tendencies
towards the complex designs, in comparison to the simple designs, but in the section of the tendency
towards the exterior facade of the buildings, the hot and wet temperament has more tendencies to the
buildings with more complexity and mass.
Conclusion: different temperaments are interested in various degrees of complexity in choosing the
paintings and exterior facade of the buildings. Based on the degree of the desired complexity and
simplicity for the people with different temperaments, it is possible to create a relaxation and healthcentered spaces in designing the architecture space and the urban bodies of the cities.
*Corresponding Author:PhD Candidate, Department of architecture, Shahid Rajaee Teacher Training
University, Tehran, Iran. Email: faeze_dadras@yahoo.com
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