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مقّدمه
موضوع رابطة انســان و محیط به خصوص ساختاربخشی علمی 
به اين رابطه و چگونگی بازتاب آن به زبان  معماری و شهرســازی، 
دغدغة بسیاری از طّراحان و پژوهشگران اين حوزه بوده است. برای 
دست يابی به تعريفی مناسب از اين مقوله، شناخت جامع از انسان 
و ويژگی هــای محیط پیرامون او و چگونگــی برقرای ارتباط بین 
اين دو، مســأله ای مهم است. پژوهشــگران اين حوزه اعتقاد دارند 
علی رغم پژوهش های انجام شده »کاستی بسیاری در ديدگاه های 
فکری طّراحی، درک عمومی و پیچیدگی های زندگی و قابلّیت های 
الگوهای محیط ساخته شده برای تأمین نیازهای انسان وجود دارد. 
و متأسفانه نتیجه گیری راجع به کارکرد يک طرح خاص بیش تر از 
تجربه علی محیط به دست می  آيد تا از بدنه دانش منظم و سازمان 
يافته«؛ به عبارتــی »پايه معرفتی و مبنای نظری هر حرفه ای نیاز 
به يک ســاختار اولیه قوی دارد. در حال حاضر اساس مبانی نظری 
معماری بــر ديدگاه های افــراد معمار يا مکاتــب فکری معماری 
استوار است« )لنگ، 1388: 13(. اما در زمینة جهان بینی آن ها و 
معیارهای نظری ايشــان کم تر مطالبی ارائه شده است. اين مسأله 
مانع نقد و ارزيابی ديدگاه ها شــده و از دست يابی به يک ساختار 

نظری پايه جلوگیری کرده است.  
با وجود اين که در دهه های اخیر پژوهش های فراوانی در زمینة 
دانش های بنیانی حوزة طّراحی محیط انجام شده، اما هنوز معارف 
منسجمی تدوين نشــده است و شايد بتوان گفت مهم ترين ضعف 
ساختاری اين پژوهش ها عدم مراجعه به مبانی ارائه شده در مکاتب 
الهی اســت که اصولی حقیقی و خطاناپذيرند و اســتفاده صرف از 

دانش تجربی، نسبی و خطاپذير است.

بیانمسالهوروشتحقیق
نبود مدل جامع از انســان و نیازهای او بر اساس ديدگاه فلسفی 
و نظری مشــّخص از يک ســو و عدم شــناخت جامع از ســطوح 
قابلّیت هاي محیط و چگونگی ادراک آن توســط انســان و رابطة 
آن با نیازهای انســانی از ديگر سو، سبب ضعف نظريّه های طّراحی 
و کیفّیت پايین فضاهاي معماري شــده است. اين مقاله قصد دارد 
با رويکرد اســالمی به نیازهای انسان و قابلّیت های محیط و تبیین 
رابطة اين دو بتواند بســتری برای خلق فضای معماری شايســته 

فراهم آورد.
 برای آن که بتوان به تبیین رابطه ای دقیق بین انسان و محیط 
پرداخت الزم است به اين سؤال ها پاسخ داده شود: نیازهای انسان 
کدام است؟ محیط دارای چه قابلّیت هايی است و در چه سطوحی 
توان بسترسازی برای پاسخ گويی به نیازها و خواست های انسان را 
دارد و انســان چگونه با محیط ارتباط برقرار می  نمايد؟ لذا مسألة 
اصلی اين پژوهش شناخت نیازهای انسان و قابلّیت های محیط در 
پاســخ گويی به آن ها در نظر گرفته شده و سعی نموده است با مد 
نظر قراردادن نتايج پژوهش های صورت گرفته در اين حوزه )مازلو، 
1374 و 1375؛ لنگ، 1388؛ Motalebi, 1998؛ نقی زاده، 1382(، 
با مراجعه به منابع اســالمی با مقايســه ای تطبیقی و با استفاده از 

روش اســتنباط و اســتدالل منطقی به طبقه بنــدی جامع تری از 
نیازهای انســان و ابعاد محیطی و قابلّیت های آن دست يابد. زيرا 
علی رغم تالش های صورت گرفته »هنوز مدل کاملی از ظرفیت ها 
و استعدادهای انسان و همچنین نیازهای او و رابطه آن ها با طّراحی 

محیط مصنوع، در اختیار قرار ندارد« )مطلبی، 1385(.
آن چه در نهايت، اين پژوهش بیان می  دارد اين است که انسان 
چهار  ســطح نیاز متناسب با ساحات حیات خود دارد و محیط نیز 
متناظر بــا آن از چهار اليه قابلّیت برخوردار اســت. لذا به منظور 
کاربردی نمودن اين دستاورد، پژوهش های صورت گرفته در حوزة 
معماری اسالمی مطالعه شده و نمونه هايی از راهبردهای مفهومی و 
راه کارهای عملی برای ايجاد چهار سطح قابلّیت در فضای معماری 
به منظور  بسترســازی برای پاســخ گويی به نیازهــای چهارگانة 
انســان ارائه گرديده اســت. با بازخوانی اين قابلّیت ها در دو نمونه 
از خانه های ســّنتی با معماری شايسته )خانة زينت الملِک شیراز و 
خانة بروجردی های کاشــان( اين فرضیه را به اثبات رسانده است 
که معمار می  تواند در فضای معماری چهار سطح قابلّیت متناسب 
با چهار ســاحت وجودی انســان ايجاد نمايد تا بستر و زمینة رشد 
و تعالــی او را فراهم آورد و در نهايت موفق به خلق اثری با هويت 

کارآمد و ماندگار شود. 

پیشینةموضوع
رابطة محیط و قابلّیت های آن در تناظر با نیازهای انسان  

در يک تبیین مناسب از رابطة قابلّیت های محیط و پاسخ گويی 
به نیازهای انســان، اولین گام داشتن تعريفی مناسب از ارکان اين 
رابطه اســت. در تعريف هســتی و محیط پیرامون انسان، در اکثر 
مواقــع صاحب نظران و روان شناســان محیطی بــه تعاريف جزئی 
پرداخته انــد. آن ها کم تر بر اســاس ديدگاهی فلســفی، هســتی 
)محیط( و ابعاد تأثیرگذار و نحوة تعامل و ادراک آن توسط انسان را 
تعريف کرده اند. و فقدان اين نگرش لطمات زيادی به حوزة طّراحی 
محیط، اعم از معماری و شهرسازی، وارد نموده است. به طور مثال 
جغرافي دانان زمین و آب و هوا، روان شناســان مردم و شــخصّیت 
فردي آن ها، جامعه شناسان ســازمان هاي اجتماعي و فرآيندها و 
معماران ســاختمان ها و محیط هاي بــاز و منظر را محیط تعريف 
مي کنند. هر کدام از اين تعاريف و طبقه بندي ها به مقاصدي که از 

 .)Porteous, 1977( محیط انتظار مي رود، ربط دارند
نکتــة اصلــی در طبقه بندی معانــی ای که بــرای محیط ارائه 
می  شــود، تمايز بین جهان واقعی، حقیقی يا عینی اطراف انســان 
و جهان پديدارشناختی اســت که خودآگاه يا ناخودآگاه الگوهای 
رفتار و واکنش های روحی مردم را تحت تأثیر قرار می  دهند)لنگ، 
1388: 87(. بــا توّجه بــه مبنای نظری متفــاوت صاحب نظران 
ايــن حوزه، تعاريفی که از محیط ارائه شــده متفاوت اســت و از 
جامعّیت برخوردار نیســت. اّمــا در تعريفی کلی می  شــود گفت 
محیط ساخته شــدة مجموعه ای از انطباق پذيری هاست که انسان 
با محیط های جغرافیايی و فرهنگی ايجاد می  کند. دلیل ايجاد اين 
تغییرات، پاســخ گويی بهتر محیط های جغرافیايی، زنده و فرهنگی 
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به مقاصد انســانی اســت. اين تغییرات بازتاب باورها، نگرش ها و 
امکانــات زمانی خاص هســتند و الگوهايی را بــرای آينده فراهم 

می آورند )پیشین: 93(.
مطالعات انجام شــده بر روی قابلّیت های محیط نشان می  دهد 
محیط برای تأمین تجربه ها و رفتارهای انسان توان بالقوه ای دارد. 
انسان از طريق تعامل با محیط و تغییر در قابلّیت هاي آن و مّتکي 
بر انگیزه هاي دروني خود ســعي در دست يابي به نیازهاي خويش 
دارد و از طريق تغییرات در ســطوح محیط کالبدي و قابلّیت هاي 
آن مي توانــد به محیط معنا بخشــد )Motalebi, 1998(. »از منظر 
جیمــز گیبســون )1979( قابلّیت هاي محیط آن چیزي اســت 
که محیــط به موجود زنده ارائه کرده و به او پیشــنهاد مي نمايد.  
تئوري »قابلّیت ها« برخالف ســاير تئوري هاي ادارک محیطي در 
روان شناســي چون تئوري ادراک فرم در روان شناسي گشتالت که 
اصالت را به ادراک فــرم وامي گذارد و در عوض به ادراک عملکرد 
يک شيء به جاي فرم آن تأکید مي ورزد.  از اين رو به جاي اين که 
ادراک فرم اولیه ترين استعداد ذاتي در انسان به شمار رود، معتقد 
اســت که نظام هوشمند ادراکي انســان متشکل از حواس بینايي، 
شنوايي، بسامي، بويايي، چشايي و عضالني است که در جهت فهم 
پديده هاي مادي و رويدادهاي غیرمادي اولیه ترين اســتعداد ذاتي 
انسان جهت درک پديده ها به شمار مي رود«)مطلبی، 1385: 57(.

سطوح قابلّیت هاي محیط
بر اســاس پژوهش های صورت گرفته در اين حوزه می  توان گفت 
در محیط ساخته شده و به طور خاص در معماري، سطوح مختلفي 
از قابلّیت هــاي محیطي را در نســبت با نیازهاي انســاني مي توان 
تشــخیص داد. در يکی ازطبقه بندی های مناسب که در اين زمینه 
بیان شــده  سه ســطح از قابلّیت  در محیط ساخته شده و معماري 
توسط ادراک کننده قابل تفکیک و تشخیص است )مطلبي، 1380: 
100(. ايــن قابلّیت ها عبارتند از: قابلّیت هايي که مردم نیاز دارند تا 
به گونه اي فیزيکي با محیط تعامل پیدا کنند. اين تعامل فیزيکي يا 
کالبدي نیازهاي اساســي مردم را چون راه رفتن، خوردن، خوابیدن 
و غیــره تأمین مي نمايد. دوم قابلّیت هايي که مردم برای ارتباطات و 
تعامالت اجتماعي و ارتباط میان فردي بدان نیازمندند. در اين سطح 
قابلّیت هاي فضاهاي معماري واسطه اي براي رمزگذاري و رمزگشايي 
است. دسته سوم قابلیت هايي است که مردم براي ارضای خواهش ها، 
تعامالت نمادين و رمزگونه به همراه ويژگي هاي فرهنگي و روحاني 

از محیط انتظار دارند.  
 بايد اين نکته را متذّکر شد که تمامي قابلّیت هاي بالقوه محیط 
توســط مردم ادراک نمي شــوند، و از تمام قابلّیت هاي ادراک شده 
نیز ممکن اســت مردم استفاده نکنند )مطلبی، 1385: 58 و لنگ، 
1388: 91(. بنابراين قابلّیت هاي بالقّوة زيادی در ســطوح مختلف 
در محیط معماري وجود دارد و همبســتگي بســیار قدرت مندي 
بین اين قابلّیت ها با خواهش ها و خواســت هاي انســاني مالحظه 
می شود)Motalebi, 1998(. لذا اســتفاده از اين قابلّیت ها بستگي 
به شايســتگی  هاي روحي، رواني و زيست شــناختی  اشــخاص و 

استفاده کنندگان از آن قابلّیت ها خواهد داشت )لنگ، 1388(.  

مبانینظریپژوهش
در اين قســمت سعی شده اســت تعاريف مناســبی از انسان، 
ظرفّیت ها و نیازهای او و محیط و قابلّیت های آن بر اساس ديدگاه 
اســالمی با تأکید بر ديــدگاه حکمت متعالیه که شــالودة نظری 
اين پژوهش اســت، ارائه گردد. تا بر اســاس آن بتوان رابطة میان 
پاسخ گويی به نیازهای انسان و قابلّیت های محیط را دقیق تر بیان 

نمود.
تعریف انسان و نیازهای او 

از آن جايی که انسان با توّجه به نیازها، ارزش ها و هدف هاي خود 
محیط را دگرگون مي کند و به طور متقابل تحت تأثیر محیط دگرگون 
شده قرار مي گیرد )مرتضوی، 1380: 2(.  توّجه ويژه به استعدادهای 
بالقوه و نیازهای انســان برای طّراحان محیط، امری مهم و ضروری 
است. پیش از معرفی انسان و نیازهای او از منظر اسالم الزم است 
اشاره شود، در حوزة مطالعات روان شناسی، ديدگاه ها و نظريّه های 
مختلفی نسبت به ماهّیت انسان وجود دارد و برای تعريف نیازهای 
Fromm1950,1938; Eric� )انسانی مدل هايی تدوين شده اســت

 ،)son1950; Maslow1943,1954; H.Murray A.Leighton1959

اّما در حال حاضر »هرم نیازهای سلســله مراتبــی مازلو« )مازلو، 
1971( بیش تر مورد اســتفادة طّراحان محیطــی قرار می  گیرد. 
او در زمینــة انگیزش انســان، نظری ارائه می کنــد که در آن بین 
نیازهای زيستی، مانند گرسنگی، خواب، تشنگی، ايمنی و نیازهای 
روان شــناختی، هم چون عّزت نفس، عواطــف و تعلّق خاطر تفاوت 
قائل می شــود و معتقد است دسته اول، احتیاجات اساسی و دسته 
دوم احتیاجات ماورای جسمی )متعالی( هستند. همان طور که ما 
نمی توانیم به عنوان اندام وارة زيستی بدون غذا و آب زندگی کنیم، 
نمی توانیم به عنوان اندام وارة روان شــناختی بدون ارضای نیازهای 
ديگر به طور کامل رشــد کنیم. زيرا احتیاجات اساســی جبران-

کننــدة کمبودها، و احتیاجات متعالی باعث رشــد و تکامل آدمی 
است. اين در حالی است که ساير روان شناسان بیش تر به نیازهای 
زيســتی پرداخته اند و نظريّه هايی ارائه کرده اند که بر اساس آن ها 
انسان فقط به کمبودها پاســخ می دهد و در جست وجوی کاهش 

تنش است )ال هربرت 2005؛ شاملو، 1388(.
 اگرچه مدل ارائه شــده از نیازهای انسان توسط مازلو نسبت به 
ســاير مدل های ارائه شــده تا حدودی کامل تر است، اما   خود با 
نقدهای جدی روبه روســت. از جمله اين کــه وی به عواملی مانند 
تحّوالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بســیار کم اهمّیت می دهد 
و در میزان قدرت، اراده و اختیار، و در منطقی و عقالنی بودن فرد 
اغراق می  کند. تصويــر خوش بینانه، ذهنی، متعالی و ارزش گرايانة 
روان شناسان انسان گرا را نمی شود با روش های تجربه شدة متداول 
علوم بررسی کرد )شــاملو، 1388: 145(. هم چنین مازلو نیازهای 
انسان را دسته بندی می کند و بین آن ها رابطة طولی قائل می شود. 
وی بیــان می کند زمانــی نوبت به نیازهای باالتر می رســد که تا 
اندازه ای نیاز پايین تر تأمین شــده باشــد. به نظر می رسد مطلب 
يادشــده دربارة غالب افراد معمولی درست است، ولی دارای کلّیت 
نیســت و بستگی به آن دارد که شــخص چگونه و چه مقدار روی 



24

13
93

ار 
 به

م  
ده

نـز
 پـا

اره
شم

   
ي 

هش
ژو

 ـ پ
مي

 عل
امه

صلن
ف

نیازهای خود کار کرده و روی آن ها ارزش  گذاری کرده است؛ مثاًل 
در آموزه های دينی ســفارش شده  است: »شکم از طعام خالی دار 

تا در آن نور معرفت بینی« )مطهری طشی، 1389(.
از ديگــر نقدهای جدی که به مازلو وارد اســت اين که او درباره 
افراد خودشــکوفا و ويژگی های آن ها و افراد متعالی و اوج گرا ـ که 
بزرگ  ترين و بهترين مردان در تاريخ بشــريت هستند ـ سخن به 
میان آورده اســت، اما درباره انبیا و اولیــای الهی که متعالی ترين 

انسان ها هستند، سخنی به میان نیاورده است)پیشین(.
لذا اين مدل نیز علی رغم کاربردی بودن، نتوانســته اســت خأل 
مدل جامع از انسان و نیازهای او را رفع کند و بايد تالش بیش تری 
در ايــن حوزه صورت گیرد. لذا بــا توّجه به اهمّیت مقولة نیازهای 
انســان در خلق آثار معماری برای دســت يابی بــه مدلی جامع و 
کاربردی از نیازهای انســان، مروری بر مهم ترين منابع اسالمی و 

نظريّه های متفکران مسلمان معاصر ضروری به نظر رسید.
از منظر اسالم، انســان موجودی مرکب از ماده و روح است؛ به 
همین خاطر نیازهای انســانی دارای تعّدد و تنّوع بســیاری است. 
در منابع اســالمی نیز اشــارات زيادی به ابعاد وجودی انسان،  قوا 
و نیازهای او شــده اســت. يکی از کامل ترين تعاريفی که از ابعاد 
وجودی انســان موجود اســت، مربوط به روايتی از امام علي )ع( 
است. در اين تعريف  انسان دارای چهار ساحت نفسانی است: نامی 
نباتی، حســی حیوانی، ناطقه قدسی و کلی الهی و هر کدام از اين 
ســاحات پنج قوه دارند و آن ها هستند که به ترتیب مسبب زيادت 
و نقصان، خشنودی و ناراحتی، عفت و حکمت، و رضايت و تسلیم 

در انسان هستند  )حسن زاده، 1377: 824(.

از آن جا که قوای درونی انســان زمینه ساز شکل گیری نیازهای 
انســان است و »رفتارهای انسان در جهت ارضای نیازهای او شکل 
می  گیــرد. توّجه بــه اين قوا و نیازها به صــورت توأمان از اهمّیت 

بااليی برخوردار است. 
بنا بــر مطالعات صورت گرفته در منابع اســالمی)اعم از قرآن و 
احاديــث امامان معصوم )ع(( توســط متفکران مســلمان معاصر 
می توان نیازهای انســانی را در يک دسته بندی کلی در دو دسته 
نیازهــای ثابــت و متغیر جــای داد. نیازهای ثابت، آن دســته از 
نیازهايی اســت که همه انسان ها در هر شرايطی بايد به آن پاسخ 
دهند و تغییرات درونی يا شــرايط بیرونــی و محیطی تغییری در 
آن ايجــاد نمی کند و در همه حال نیازی ثابت اســت. اما نیازهای 
غیرثابــت يا متغّیر با توّجه به شــرايط و متغّیرات درونی و بیرونی 
تغییــر يافتــه و حتی گاه از يک نیاز بودن خارج می شــود و اصال 
انسان نیازی نمی بیند که درباره آن بینديشد يا چاره-جويی کند و 
پاسخی برای آن بیابد. از آن جا که بیش ترين اهمّیت در اين حوزه 
مربوط به نیازهای ثابت انسان است که آن ها نیز به نوبه خود دارای 
سلسله مراتبی هستند، برای دست يابی به مدلی جامع و کاربردی 
از انسان و نیازهای او، در حوزة معماری مروری بر مهم ترين نظرات 
متفکران اسالمی معاصر )مطهری، صدر، مصباح يزدی( با تأکید بر 
نیازهای ثابت انسان انجام گرفت که مهم ترين آرای آن ها در جدول 

شمارة 1 خالصه شده است. 
برخی صاحب نظران حوزة معماری و شهرســازی اسالمی نیز به 
کلیات اين طبقه بندی ها توّجه نموده اند و برای حیات انســان سه 
بعد جسمانی، نفسانی و روحانی در نظر گرفته و به تناسب اين سه 

جدول شمارة 1 : معرفی نیازهای ثابت انسان از منظر متفکران اسالمی
 سید محمد باقر صدر 
)صدر،1385: 69-103(

 مرتضی مطهری 
)مطهری، 1370: 49(

 محمد تقی مصباح یزدی 
)مصباح یزدی 1388: 412(

نیازهای مادی
تامین زندگی 

مادی، همسر و...
نیازهای 
جسمی

خوراک، پوشاک،
 مسکن، 
همسر،

و...

خواست های مادی و 
فیزيولوژيک

خوراک، پوشاک، مسکن، همسر

نیازهای معنوی

آزادی های 
شخصی،
اجتماعی

نیازهای 
اجتماعی

معاشرت،
مبادله،
تعاون،

عدالت، 
آزادی و...

خواست های
روانی نازل روحی

نیازهای فردی:
مانند: شادی، امنبت، آرامش 

نیازهای اجتماعی:
معاشرت، مبادله، تعاون، احترام، عزت نفس، محبت

ارتباط با خدا
نیازهای 

روحی

علم،
زيبايی،
نیکی،

پرستش
احترام
و تربیت

و...

خواست های
روانی عالی روحی

حق جويی:
مانند: شناخت واقعیت ها و حقايق 

فضیلت خواهی:
مانند: عدالت، حريت

زيبايی طلبی:
مطلق زيبايی هايی که عالقه انسان به آن ها تعلق می  گیرد

حس مذهبی
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ساحت تعريف کرده اند  که عبارتند از: نیازهای مادی)مثل خوراک، 
پوشاک و مســکن(، نیازهای نفسانی)مثل آزادی، حب ذات و ...(، و 
نیازهای روحانی)مثل ارتباط با مبدأ هســتی و جنبه های معنوی و 

مرتبط با ماوراء الطبیعه( )نقی زاده، 1385(. 
در اين پژوهش سعی شده است برای ارائه مدلی جامع و کاربردی 
از نیازهــای انســان در حوزة طّراحــی محیط )اعــم از معماری و 
شهرســازی(، از تعريف ارائه  شده از مراتب نفس انسان، قوا و خواص 
آن توســط حضرت علی)ع( )حســن زاده آملی،1377(،که تعريفی 
جامع از انســان اســت به عنوان يک فرض کمک گرفته و نیازهای 
انسان در چهار سطح متناظر با مراتب نفس و قوای او  طبقه-بندی 
شود. از آن جا که نیازهای انسان منشأ و خاستگاهی در درون انسان 
دارند، پس رابطه ای بین نیازهای انسان و ظرفّیت های او وجود دارد؛ 
به طور مثال طبق تعريف امام علی)ع( مرتبه نفس نباتی انسان دارای 
اســتعداد بالقوة جذب، هضم، دفع، تولید مثل و نگهدارنده است که 
مســئولّیت هايی مانند جذب مواد مورد نیاز بدن، هضم آن ها، دفع 
ضايعات، تولید مثل، تأمین امنّیت و نگهداری از انسان را  در جهت 
هدف رشد و نمو انسان بر عهده دارد. در طبقه بندی نیازهای انسان 
نیز اولین دســته نیازها که با عنوان فیزيولوژيک شناخته می شود، 
شامل خوراک، پوشاک، امنّیت و همسر است که در تناظر با اين قوا 
قرار دارند. لذا قوای نفس انسان می  تواند نقش مهمی در شکل دهی 

به ترسیم مدل جامع از نیازهای انسان داشته باشد. 

در نهايت با مطالعات صورت گرفته بین نیازهای شــناخته شــده 
از انســان بر اساس ديدگاه  اســالمی و مراتب نفس، قوای آن ها و 
خاصّیت اين قوا در انســان از منظر اســالم، تناظری منطقی  میان 
نیازهای انسان و قوای نفس او وجود دارد. با همین رويکرد  نیازهای 
انســان در قالب مدلی در چهار سطح، متناظر با چهار ساحت نفس 

انسان در قالب جدول شمارة 2 آمده است. 
آن چه ســبب تمايز و برتری اين طبقه بندی نســبت به ســاير 
مدل های موجود )مانند مازلو( می شــود، آن است که اين تعاريف بر 
اساس برداشت های تجربی و با بازخوانی الگوهای رفتاری انسان ها، 
که می  تواند با ســعی و خطا همراه باشد، تنظیم نشده بلکه براساس 
مبنای نظری مشــّخص پیرامون مراتب نفس و نیازهای انســان در 

ديدگاه اسالمی شکل گرفته و قابل بسط در حوزة مصداق ها است.
تعریف محیط و قابلّیت های آن از منظر اسالم

در نگاه توحیدی، انسان و عالم هستی، تجلّی خدا هستند و انسان 
خلیفه اهلل نامیده می شــود . پس محیط پیرامون انســان با توّجه به 
رابطة انسان با خالق هستی و عوالم هستی تعريف می  گردد. از ديدگاه 
حکمای اســالمی مراتب هستی به قرار زير است: عالم ملک يا جهان 
مادی و جسمانی، عالم ملکوت يا جهان برزخی، عالم جبروت يا عالم 
فرشتگان مقرب، عالم اسما و صفات الهی و عالم ذات که همان مرحله 
غیب الغیوب ذات باری تعالی و مافوق هر گونه اســم و رسم و تعّین و 

تشّخص است )مالصدرا به نقل از مددپور؛ 1380: 145(.

جدول شمارة 2 : مدل نیازهای انسان در تناظر با مراتب نفس انسان بر اساس دیدگاه اسالمی

مراتب نفس  انسان، قوا و خاصیت آنها ازمنظر امام علی )ع(مراتب نیازهای انسان از منظر متفکران اسالمی

مرتبه نفسقوای نفسنتیجه حاصل از قوانمونهای از نیازهامراتب نیازهای انسان

نیازهای مادی

خوراک،
پوشاک،

مسکن،  
امنّیت، 

نیاز جنسی

 
زيادت)رشد(

و
نقصان

جذب کننده

نامی نباتی
)رشدکننده گیاهي(

هضم کننده
دفع کننده

پرورش دهنده
نگهدارنده و
کنترل کننده

نیازهای روانی
نیازهای فردی: شادی، آرامش

نیازهای اجتماعی: معاشرت، مبادله، 
تعاون، احترام، عزت نفس، محبت

 
خشنودی

و
ناراحتی

شنوايی

حسی حیوانی
)حس کننده حیواني(

بینايی
بويايی
چشايی
المسه

نیازهای عقالنی

زيبايی طلبی: زيبايی های مورد عالقه 
انسان.

حق جويی: شناخت واقعیت ها و حقايق. 
فراگیری علم

فضیلت خواهی: عدالت، حريت

 

حکمت و نزاهت
)تشخیص و درک خوبي ها 

و بديها، زيبايي ها و 
زشتي ها، خیر و شر(

فکر

ناطقه قدسی
) تدبیرگر قدسي(

ذکر
علم
حلم
تنبه

نیازهای روحانی
حس پرستش،

  میل به حقیقت و زيبايی مطلق
)ذات باری تعالی(

 
رضايت  و تسلیم
در برابر خداوند

بقا در فنا

کلی الهی
)ملکه الهي(

عزت در ذلت
غنا در فقر

تنعم درسختی
صبر در بال
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در حکمــت متعالیه هر مرتبه از عالم، مثال مرتبه باالتر اســت. 
بنابرايــن باطن عالــم ماده، عالم مثــال و باطــن آن)عالم مثال( 
عالــم عقل و باطن عالم عقل، عالم اســما و صفات، و باطن اســما 
ذات حق متعال اســت )مالصــدرا، 1363: 87(. اين ديدگاه باعث 
می  شــود معنايی عمیق از تأويل ارائه شود؛ معنايی که کربن آن را 
پديدارشناسی حقیقی و کشف المحجوب می  داند و به واسطه آن از 
پديدار به ذات و باطن می  رســیم)کربن: به نقل از اکبريان، 1388: 
21(. در توضیح مراتب هستی به طور خالصه می  توان گفت: مرتبة 
جبروت عالم مجّردات اســت و اين عالم و آن چه مافوق آن اســت 
ماوراء هرگونه شکل و صورت و مظاهر صوری است. مرتبة ملکوت 
به تعبیر مالصدرا دارای زمان و مکان و حرکت مشّخص خود است 
و آن را اجســام و الوان و اشکالی اســت واقعی، لکن غیر از اجسام 
اين عالم خاکی« )پیشــین: 21( کــه علی رغم ماّدی نبودن، قدر و 
اندازه دارند )پارســانیا،1383: 33( عالم ملک، آخرين مرتبة نزول 
اســت و همة اشــیايی که در آن وجود دارد، از مراتب قبلی نازل 
شــده اند. خصوصّیت اشیای طبیعی برای انسان هايی که ساکن آن 
هستند آشکار و مشهود است؛ مانند: زمان، مکان، حرکت تدريجی 

و داشتن ابعاد و اندازه های معلوم و معّین.)پیشین: 31(.
آن چه حائز اهمیت است اين که در ديدگاه اسالمی، محیط صرفاً 
محیط عینی پیرامون انســان )عالم ملک يا طبیعت( در نظر گرفته 
نمی شود و نگاهی ماوراء عالم طبیعت، نسبت به محیط وجود دارد 
و تأثیرات عوالم هســتی بر انســان، در بررسی تعامل بین انسان و 

محیط مورد توّجه قرار می  گیرد.
قابلّیت های فضای معماری: از منظر اســالم، تغییراتی که انسان 
در محیــط ايجاد می  نمايد بايد بــا نّیت عمــران و آبادانی آن، با 

بهره گیری از منابع طبیعی و در جهت کمک به تکامل انسان باشد 
)جوادی آملی، 1388: 27(. معماری قدســی اســالم تجلّی بخش 
حقیقت خلقت خداوند از خالل علمی است که ساختار معماری و 
خلقت هر دو بر آن پايه اســتوار شــده است. اين معماری بر فیض 
و برکت صدور يافته از کالم وحی متکی اســت که تناظر و تطابق 
میان معماری قدســی و طبیعت را در اســالم ممکن ساخته است 

)نصر، 1350؛ به نقل از اردالن،16:1390(.
بــا توّجه به مطالعات صورت گرفته )نصر، 1350؛ اردالن، 1390؛ 
نقره کار، 1387 و نقی زاده، 1387( در منابع اسالمی می  توان گفت 
که فضای معماری شايسته از منظر اسالم در ظاهر و باطن می  تواند 
قابلّیت هايی متناظر با مراتب وجودی نفس انسان )نامی نباتی، حسی 
حیوانی، ناطقة قدسی و ملکة الهی( و مراتب هستی داشته باشد و به 
انسان کمک نمايد تا با استفاده از ظرفّیت مراتب ادراکی خود)حس، 
خیال، عقل، شــهود( ادراک مناسبی از هســتی پیدا نمايد و بستر 
پاســخ گويی به نیازهای مراتب چهارگانه نفس خود را متناســب با 

مقتضیات زمانی و مکانی فراهم آورد )لنگ، 1388: 96(.
لذا هر اثر معماری خلق شده مانند هر مخلوق ديگری، دارای ارزشي 
وجودی اســت و هر اندازه بستر مناسب تری برای کمک به انسان در 
شناخت خود و هستی و ارتباط با حضرت حق فراهم آورد و زمینة رشد 
و تعالی انسان را برای رسیدن به مقام انسان کامل و ارتباط حداکثری 
با  هستی مهیا نمايد، دارای ارزش و مرتبة وجودی باالتری است و از 

قابلّیت های بیش تری برخوردار خواهد بود)نمودار شمارة 1(.
رابطة انسان و فضای معماری از منظر اسالم

در تعريفي که از انســان در حکمت اســالمي ارائه مي شود، او 
داراي دو ساحت قّوه و فعل است که بر اساس فطرتش بالقوه خوب 

نامي نباتي

ناطقه قدسي

حسي حيواني

حسي نازل
حسي برتر

كلي الهي

نامي نباتي

ناطقه قدسي

حسي حيواني

حسي نازل
حسي برتر

كلي الهي

مرتبه احديت    

مرتبه واحديت

مرتبه جبروت

مرتبه ملكوت

عالم ملك
عالم محسوس

عالم عقول
عالم مثال

عالم اسما و صفات الهي
عالم الوهيت

معاني اسما و صفات الهيدرک 

يکي  ژدريافت  فیزيولودرک و 

وصورتهاي عقليدرک مفاهیم 

درک صورتهاي محسوس
درک صورتهاي خیالي      الهام از صورتهاي محسوس

(خیالي)الهام از صورتهاي مثالي

الهام از صورتهاي عقلي

معاني اسما وصفات الهيالهام از 

الهام از صورتهاي طبیعي

مراتب نفس انسان معمار
مراتب هستي

مراتب نفس انسان مخاطب

فضاي روحاني

مراتب فضاي معماري و سطوح  قابليت هاي آن

فضاي عقالني

فضاي رواني
فضاي

فیزیولوژیک 

زيبايي شناسي-پاسخگو به نیازهاي روحاني 

شناختي -پاسخگو به نیازهاي عقلي

پاسخگو به نیازهاي رواني فردي و اجتماعي
پاسخگو به نیازهاي  مادي

نمودار شمارة 1: مدل تعامل انسان با  هستی )محیط( به واسطه فضای معماری براساس دیدگاه اسالمی)با تأکید بر دیدگاه حکمت متعالیه(
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است؛ ولي در شکل پذيري و شکل دادن به  هويّت خود آزاد است و 
مي تواند بر تاثیرات محیط پیرامون چیره شود يا اجازه دهد تا آن ها 

بر او چیره باشند )جوادی آملی، 1380(.
نکتة قابل توّجه در تمايز ديدگاه اسالمی با ساير ديدگاه ها، اين است 
که محیط صرفاً محیط عینی پیرامون انســان )عالم ملک يا طبیعت( 
در نظر گرفته نمی شود. و نگاهی ماوراء عالم طبیعت، نسبت به محیط 
وجود دارد و تأثیرات عوالم هســتی بر انسان، در بررسی تعامالت بین 
انسان و محیط مورد توّجه قرار می  گیرد. از اين منظر »محیط« تعريف 
گســترده ای دارد و شامل کل عالم هســتی و مراتب وجود  به عنوان 
تجلّی حضرت حق تعالی مي شود و انسان بالقوه و درحال شدن جزئی 
از آن و محاط در آن اســت. از طرفی انسان را بالفعل)انسان کامل( و 
خلیفه اهلل در نظر مي گیرد که خود محیط بر عالم هســتی است و به 
اذن خداوند می  تواند در آن دخل و تصّرف نمايد. پس اين اراده و مرتبة 

وجودی انسان است که رابطة او را با محیط تنظیم می  نمايد. 
آن چه در ايــن مقوله نبايد مورد غفلت واقع شــود مرتبة ادراک 
معمار از هســتی اســت؛ به هر میزان او به عنوان خالق اثر معماری 
دارای مرتبة وجودی باالتری باشد درک عمیق تری از خلقت هستی 
و مراتب آن، انسان و قوای آن به دست خواهد آورد و تجلّی  اين درک 
در آثار او مشهود خواهد بود. به همین نحو، هر قدر انسان، مخاطب 
مرتبة وجودی باالتری داشته باشد، قابلّیت های ايجاد شده در محیط 

را با استفاده از ظرفّیت های ادراکی خود  بهتر فهم می  نمايد. 

نقشمدلهایارائهشــدهازانسانونیازهایاودرایجاد
قابلّیتهایفضایمعماری

بايد پذيرفت که کار معماران و شهرســازان به میزان زيادی تحت 
نفوذ مفاهیم ماهّیت انســان اســت. البته میزان اين تأثیر و نفوذ در 
طول تاريخ متفاوت بوده است. در زمان هايی مردم خود را آزاد و در 

زمان هايی ديگر تحت کنترل محیــط ديده اند)مانند دوران مدرن(. 
بنابراين مدل های ارائه شده از انسان می  تواند به طّراحان کمک کند 
تا تصوير مناســبی از  ابعاد وجودی انسان و نیازهای او داشته باشد 
و در حد توان قابلّیت هايی را در محیط برای بسترسازِی پاسخ گويی 
به نیازهای انســان فراهم آورند. روشــن است که هر قدر مدل ارائه 
شده از انسان کامل تر باشد، فضای شايسته تری برای حضور او فراهم 
می  گردد. به گفته جــان لنگ، اين طبقه بندی ها برای تفّکر طّراحی 

محیط و مسائل مورد نظر چارچوب مناسبی را فراهم می  آورند.
البته بايد توّجه داشــت که اين مســأله در هــر دو مرحلة آن، يعنی 
مرحلة طّراحی هدف مند فضا بر اساس انواع نیازهای انسان و هم مرحله 
بهره مندی مخاطب از بستر ايجاد شده در محیط براي اغنای نیازهای خود، 
امري نسبی است. همان طور که اشاره شد اين موضوع ارتباط مستقیمی با 
مرتبة وجودی طّراح و بهره بردار آن دارد. اين نتیجه به قدری متقن است 
که هم در ديدگاه اسالمی بر آن تأکید شده و هم روان شناسان محیطی آن 

را با عنوان »شايستگی معمار و مخاطب« مطرح کرده اند.
در اين پژوهش با مروری بر نحوة به کارگیری مدل های ارائه شده 
از انسان در حوزة طّراحی محیط به خصوص طّراحی فضای معماری، 
يکی از کاربردی ترين آن ها که بر اساس مدل نیازهای سلسله مراتبی 
مازلو تنظیم شــده است و طّراحان به کّرات از آن استفاده نموده اند، 
به عنوان نمونه در قالب جدول شــمارة 3 نشان داده شده است. در 
ايــن  طبقه بندی برخی قابلّیت ها و ظرفّیت هايی که محیط می  تواند 
در بسترســازی برای تأمین نیازهای انســان ايجاد نمايد، متناظر با 
مراتب نیازهای انسان، بر اساس ديدگاه مازلو نشان داده شده است.

اين مدل علی رغم ناقص بودن )پیشــین: 12( تا به امروز بســیار 
راه گشای طّراحان محیط بوده است. از آن جا که طبقه بندی نیازهای 
انسان و بسترسازی برای پاسخ گويی به نیازهای او زمانی که در پرتو 

جدول شمارة 3: طبقه بندی نیازهای انسان از منظر مازلو و قابلّیت متناظر محیط ساخته شده و نظامهای اجتماعی-کالبدی مورد نیاز تأمین آن ها 
قابلّیت متناظر محیططبقه بندی نیازهای انسان از منظر مازلو)1374(

ساخته شده )لنگ،1388: 96(
نظام های اجتماعی-کالبدی و مسائل 

طّراحی )لنگ،1388: 125( نمونه ای از نیازهانیاز

نـیـاز به اکسیژن، غذا، آب، مسکن، گرما، نیازهاي جنسي، زيست شناختی
ايجاد سرپناهخواب و پوشاک

سرپناه و دسترسی به خدمات 
)توّجه به آنتروپومتری )اندازه های بدن انسان( 

و ارگونومی) مسائل آسايش انسان(

ايمنی
ايـمنـي در بـرابـر عـوامــل طبیعي )زلزله، طوفان(، امنّیت 

)امنّیـت اجتماعي، مالي، شغلي و غیره(، نظم، قانون، 
محدوديّت ها و ثبات.

دسترسی به خدمات، خلوت، قلمروپايی، فضای امنّیت فیزيکی و روانی
قابل دفاع، جهت يابی

احساس تعلّق و 
دوست داشتن

کار گروهي، خانواده، رابطه با ديگران، غرور، گـريز از 
دسترسی به خدمات، محیط های اجتماعی، نمادگرايی محیططردشدگي، عشق ورزي ديگران به فرد و بالعکس

زيبايی نمادين

عزت نفس، موفقیت، مهارت، استقالل، سلطه گري، اعتبار، عزت نفس
شخصی سازی، زيبايی نمادين، کنترل-شهرت، قدر و منزلت، نفوذ و اعتماد به نفس

پي بردن به استعدادهاي نهاني و بالقوه، تـکـامـل فـردي، خودشکوفايی
انتخاب، دسترسی به امکانات رشد، کنترلآزادی انتخابعـدالـت خـواهـي، شـناخت ماهّیت خويشـتـن، 

دسترسی به فرصت هايی برای علم، دانش و مفهوم.شناختی 
رشد

دسترسی به امکانات رشد، زيبايی فرمی
ارزش نـهادن و جـستـجـوي زيـبايي، هماهنگي، توازن و زيبايی شناختی

زيبايی صوریتقارن، تناسب و نظم.

کـمـک بـه ديـگران براي دست يابي به مرتبه خود شکوفايي، متعالی
--نـیـازهاي معنوي 
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مبانی اســالمی انجام پذيرد از خطا و نقص دوری جســته و  بستر 
رشــد و کمال انســان را بیش از پیش در فضــای معماری فراهم 
می  آورد، با اســتفاده از دســتاوردهای اين پژوهش، ابتدا بر اساس 
همین چارچوب پذيرفته شده )جدول شمارة 3(، مدل به دست آمده 
از انســان و نیازهای چهارگانه  او بر اساس ديدگاه اسالمی)جدول 
شمارة 2( جايگزين مدل نیازهای سلسله مراتبی  مازلو شده است. 
ســپس براي کاربــردی نمودن اين مدل با بهره گیــری از مفاهیم 
منتج از آموزه های اســالمی که بايد در زندگی انســان ها در جهت 
اغنای نیازهايشــان مورد توّجه قرار گیــرد و پژوهش های صورت 
گرفته در حوزة معماری اســالمی، راهبردهــا و راه کارهايی براي 
ايجــاد قابلّیت های الزم در فضای معماری به منظور بسترســازی 
برای پاســخ گويی به  نیازهای چهارگانه انسان ارائه  شده است . در 
نهايت براي نشــان دادن قابلّیت اجرايی و تحقق پذيری راه کارهای 
ارائه شــده از يک ســو و نقش اين اصول و راه کارها در خلق  آثار 
معماری شايسته از سوی ديگر، دو نمونه از آثار معماری ارزش مند 
و ماندگار ايران، که شايســتگی آن ها بــه تأيید متخصصان حوزة 
معماری رســیده اســت)خانة بروجردی های کاشان و زينت الملِک 
شــیراز( براي مطالعه و بازخوانی اين راه کارها انتخاب شدند. علت 

انتخاب کاربری خانه برای نمونه های مطالعاتی اين پژوهش، وجود 
طیف گســتردة نیازهای انسان در کاربری مسکونی بوده است. زيرا 
کاربری های ديگر مانند مسجد، مدرسه و بازار هر کدام بر گونه ای 
خاص از نیازهای انســان تأکید می  نمايند. اما خانه همواره مکانی 

برای پاسخ گويی به تمامی نیازهای انسان بوده است.
در ادامــه ابتدا به معرفی اجمالی نمونه های مطالعاتی اين پژوهش 
پرداخته شده و سپس راهبردها و راه کارهای معماری پیشنهادی براي 
پاســخ گويی به نیازهای انسان، متناظر با مراتب نیازهای او ارائه شده 
و در کنــار آن ها نتیجة حاصل از بازخوانی اين راه کارها در نمونه های 

مطالعاتی به اختصار بیان شده است )جداول شمارة 4، 5، 6، 7(. 

معرفینمونههایمطالعاتی
خانه بروجردی ها 

خانه بروجردی ها از آثار تاريخی شــهر کاشان است و در نیمة دوم 
قرن 13 هجری توســط استاد علی مريم کاشی ساخته شد. اين خانه 
با دو حیاط اندرونی و بیرونی در تطابق کامل با خصوصّیات فرهنگی 
و اقلیمی شــهر کاشان ساخته شده اســت و قابلّیت هايی دارد که تا 
حدودی با نیازهای چهارگانه انســان هماهنگی دارد. در توصیف کلی 

      
تصاویر 1و2: ایجاد بستر پاسخ گویی به نیازهای روحانی با خلق فضای تهی با استفاده از الگوی حیاط مرکزی و 
حوض آب در مرکز آن و با تعبیه نورگیر در مرکز گنبدی آراسته به کاربندی های بسیار زیبا ، که تداعی کننده 

www.memarinews.com :بهشت و نماد رسیدن به عرش الهی است؛ ماخذ

تصویر3: زمینه سازی جهت توّجه به نیازهای 
عقالنی با ایجاد هندســه دورنگــرا :در این 
هندسه ها انسان دعوت به سکون شده و توّجه 
به محور عمود بر زمین، به سوي آسمان و در 
نهایت دعــوت به ورود در عمق خالي محورها 
ســت. به همین دلیل ضرباهنگ تقسیم بندي 
نماها و پنجره ها ســه یا پنج یا هفت اســت. 
اغلب قطعه وســطي بزرگتر است؛ تا همیشه 
نقطه مقابل انسان فضاي خالي، دعوت کننده 

تصویر4: نقشه همکف خانه بروجردی ها: تقسیمات اتاق ها بر اساس 3، 5 و 7، مأخذ: نراقی، 1348و درونگرا باشد؛ مأخذ: نراقی، 1348

تصویر5: برش طولي از حیاط و ساختمان، نمایش 
درونگرایي و دعوت کنندگي؛ مأخذ: نراقی، 1348
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اين خانه می  توان گفت طّراحان اين مجموعه سعی نموده اند با مد نظر 
قرار دادن اصل مهم توحید، با ايجاد  فضای خالی در مرکز و چینش و 
نظم دهی به ساير قسمت ها حول اين مرکز، و  با طّراحی حیاط به عنوان 
مرکز فضــا که از يک قاعدة مربع يا مســتطیل نزديک به مربع )نماد 
زمین( تشکیل شده و باالی آن به سوی آسمان باز است. هم چنین در 
زير گنبد آسمان، طّراحی بهشت بر اساس آن چه که در قرآن به انسان 
وعده شــده »جنات  تجری من تحتها األنهار خالدين فیها ابدا« )سوره 
نســاء، 51( با به کارگیری درخت )نماد زندگی و شــادابی( و آب )نماد 
پاکیزگی و طهارت(، زمینة توّجه به نیازهای روحانی انســان را فراهم 
نمايند)تصاوير شــمارة 1و2( و با ايجاد مرکزيّت، توّجه به درون گرايي 
و دعوت کنندگي، اِعمال سلســله مراتب بین بیرون و درون و تفکیک 
و ترکیب عرصه ها از نظر عملکردی. تأکید بر قرينه سازی در فضا حول 
يک محور شــاخص خالی و عمودی موجب توقف، توّجه و  در نهايت 
تمرکز و تفّکر در مخاطب شــود و بســتر اغنای نیازهای عقالنی او را 
مهیا نمايند )تصاوير شمارة 3، 4، 5(. عالوه بر اين که  با توّجه دقیق به 
ويژگی های اقلیمی و شرايط آب و هوايی کاشان، با ايجاد حیاط مرکزی، 

استفاده از آب وگونه های مختلف درختان ، توّجه به  اصول سازه ای براي 
مقاوم سازی بنا در برابر حوادث و باليای طبیعی، استفاده بهینه از نور و 
انرژی خورشــید، توّجه مناسب به تهويه طبیعی با کمک بادگیر تالش 
در پاسخ گويی به نیازهای مادی کاربران داشته و با ايجاد آرامش در فضا 
از طريق ايجاد فضايی دل انگیز و زيبا، رعايت مقیاس انســانی، توّجه به 
هماهنگی و ريتم در فضای داخلی و بدنه های بنا بستر تحقق نیازهای 
روانی انسان را تا حدی فراهم نمايند)تصوير شمارة 6( که در ادامه به اين 

قابلّیت ها به طور مبسوط اشاره می  شود.
خانة زینت الملک شیراز 

خانه زينت الملک شــیراز در دوران قاجاريه توسط علی محمد خان 
قوام الملک دوم در ضلع غربی نارنجستان قوام ساخته شده است )حدود 
سال 1290ه.ق( و به وسیله يک راه زيرزمینی با آن در ارتباط است، در 
حقیقت اين بنا اندرونی خانه قوام بوده است. در طّراحی اين خانه توّجه 
خوبی به ايجاد بســتر پاسخ گويی به نیازهای چهار ساحت نفس انسان 
شده است. در اين خانه تالش شده است با توّجه به اصل توحید، وحدت 
بیــن اجزا در فضا به نمايش گذارده شــود و با بیان رمزگونه و نمادين 

تصویرشــمارة 6: طّراحی خالق فضا با استفاده از شکل ها و فرم های زیبا و 
متنوع و همساز با اقلیم کویری کاشان، تأمین هوای خنک و بسیار مطبوع 
در تابستان از طریق بادگیرها، استفاده از مصالح بومی)خشت و گل و پایه 
بنا از سنگ الشه محلی و ساروج(، در جهت تأمین نیازهای مادی و روانی 

www.memarinews.com :کاربران؛ ماخذ

تصویر شــمارة 7: توّجه به اصل توحید با تاکید بر فضای خالی حیاط در 
مرکز خانه وچیدمان اجزاي خانــه با نظمی خاص در اطراف آن و توّجه به 
مقیاس انســانی و مردم وار بودن در فضاها زمینه ســاز توّجه به نیازهای 

روحانی، مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 8 : پاسخ گویی به نیازهای مادی با تامین نور و تهویه طبیعی 
با ایجاد بازشوهای مناسب، مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 8 : پاسخ گویی به نیازهای مادی با تامین نور و تهویه 
طبیعی با ایجاد بازشوهای مناسب، مأخذ: نگارندگان
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حقايق، زمینة توّجه به نیازهای روحانی انســان فراهم گردد )تصوير 
شمارة 7(. هم چنین با به کارگیری فرم مناسب در فضاهای مختلف و 
مطابقت فرم فضاها با شخصّیت فضاها، تنظیم نوع رابطة بیرون و درون 
و تفکیک و ترکیب عرصه ها از نظر عملکردی، توّجه به درون گرايي و 
دعوت کنندگي فضا، بســتر اغنای نیازهای عقالنی مهیا شود )تصوير 
شمارة 10(. در کناراينگونه موارد، طّراحان اين بنا با بهرة حداکثری 
از نور و تهوية طبیعی )تصوير شــمارة 8(، کنترل سر و صدا ، استفاده 
از مصالح متناســب با اقلیم، استفاده از الگوي حیاط مرکزي همراه با 
آب و فضاي سبز کنار آن و توّجه به مقاومت و ايمنی ساختمان زمینة 
ايجاد آســايش و پاسخ گويی به نیازهای مادی کاربران را آماده نموده، 
و با ايجاد محیطی زيبا و با طراوت، چشــم اندازهای متنّوع، توّجه به 
نظم و ريتم مناسب در طّراحی بدنه ها، و طّراحی همة عناصر فضايی 
با جزئیات مانند طّراحی ســقف ها، کف ها، و رعايت حريم ها، آرامش 
و دل پذيــری را در محیط فراهم کرده اند )تصاوير شــمارة 9 و 11(. 

در جداول شــمارة 4 تا 8 به جزيیات اين موارد و چگونگی ايجاد اين 
قابلّیت ها اشاره شده است.

تصویر شــمارة 10 : زمینه سازی براي توّجه به نیازهای عقالنی با طّراحی 
فضاها، تأکیــد بر رابطه درون و بیرون  تفکیک و ترکیب عرصه ها از نظر 

عملکردی و تاکید بر درونگرایی؛ مأخذ: نگارندگان

جدول 4: راهبردها و راهکارها جهت ایجاد قابلّیت در فضای معماری جهت بسترسازی برای پاسخ گویی به  نیازهای مادی انسان

راهبردهای مفهومیبرخی از توصیه های اسالمینیازهای مادی
)صفاتی(

راهکارهای عملی
)کالبدی(

بازخوانی راهکارها در نمونه های مطالعاتی

خانه  بروجردی هاخانه زينت الملک

مانند:
خوراک، 
پوشاک،
مسکن،
امنیت ،

نیاز جنسی 

عنوان  بــه  انســان صالح   -1
آباد  مأمــور  خداوند  خلیفــه 
نمودن زمین اســت: )ســوره 

هود، آيه 61(
به  بــدن  پرورش  اســالم   -2
معنی مراقبت و حفظ سالمت 
واجبــات  از  را  بهداشــت  و 
شمرده است و هر نوع عملی را 
که برای بدن  زيان بخش باشد 
حرام شــمرده است.)مطهری، 

)29 :1389
3- بخوريــد و بیاشــامید اما 
اعراف:  )ســوره  نکنید  اسراف 

).31
4-خداوند طیب و پاک است و 
پاکیزگی را دوست دارد )ذکی، 

.)10 :1383

توّجه به اقلیم و 
آب و هوا 

طّراحی کالبد فضا همســاز با  
اقلیم و شرايط منطقه ای

اســتفاده از الگوي حیاط مرکزي 
با طّراحی حــوض آب و درختان 
نارنــج در میان آن در راســتاي 
کاهــش دما، افزايــش رطوبت و 

سايه اندازي )تصوير شمارة  7(

اســتفاده از الگــوي حیــاط 
بادگیــر  طّراحــی  مرکــزي، 
به کارگیــری  آب،  حــوض  و 
)تصاوير  ســايه دار  درختــان 

شمارة 1و6(

توّجه به پرورش 
جسم

- تامین نیازمندی های بدن و 
توّجه به آسايش حرارتی 

استفاده حداکثری از نور و تهويه 
طبیعی با ايجاد بازشوهای مناسب 

)تصوير شمارة 8(

اســتفاده بهینه از نور و تهويه 
طبیعــی با طّراحی مناســب 
بادگیرها )تصاوير  و  بازشــوها 

شمارة 3و6(

برقراری امنیت
طّراحی فضــای امن و مقاوم 
در برابــر تاثیــرات نامطلوب 

محیطی و باليای طبیعی

تعادل و تــوازن در ســازه بنا  و 
ســاخت بنايی مقاوم در برابر باد 

و زلزله 

توّجه به ايســتايی و مقاومت 
در بنا و ايجاد حريم با طّراحی 
فضــا بــه صــورت اندرونی و 

بیرونی 

توّجه به بهداشت 
محیط

طّراحی سرويس های بهداشتی 
در  فضاهای جانبی و طّراحی 
تاسیســات به نحــوی که به 

محیط زيست صدمه نرسد

اختصاص حیاط هاي جانبي براي 
فعالیت هاي خدماتی- بهداشتی 

)تصوير شمارة  12(

در  ســرويس ها  دادن  قــرار 
فضاهای کناری و جدا ســازی 
ســرويس میهمــان و میزبان 

)تصوير شمارة 4(



 :11 شــمارة  تصویــر 
با  ایــوان  طّراحــی 
طّراحی  و  آن  جزییات 
تمام ســقف و کف ها؛ 

مأخذ: نگارندگان

 12 شــمارة  تصویــر 
حیاط هاي  :اختصــاص 
فعالیت هاي  براي   جانبي 
بهداشــتی؛  خدماتی- 

مأخذ: نگارندگان
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جدول شمارة 5: راهبردها و راه کارها جهت ایجاد قابلّیت در فضای معماری جهت بسترسازی برای پاسخ گویی به  نیازهای روانی انسان

برخی از توصیه های اسالمینیازهای روانی
راهبردهای مفهومی

)صفاتی(
راهکارهای عملی

)کالبدی(

بازخوانی راهکارها در نمونه های مطالعاتی

خانه  بروجردیهاخانه زینترالملک

مانند:
نیازهای فردی:
شادی، آرامش

نیازهای 
اجتماعی:
معاشرت، 

مبادله، تعاون، 
احترام، عزت 
نفس، محبت

 

1- امام صــادق )ع(: چهار چیز 
چهره را نوراني و روشــن مي کند 
که يکي از آن ها تماشاي گیاهان 
خّرم و سرســبز است )مجلسي، 

)1366
2- امام کاظــم )ع(: نگاه به آب 
جاری چشــم را جــال داده و به 
)محمدی  می افزايد  آن  روشنايی 

ری شهری،  1379(
3- امام صادق)ع( : “بوی خوش، 
عقل را اســتوار می کند و بر توان 
 :1384 )مجلــس،  می افزايــد” 

)275

مديريّت ادراکات محیطی
)شــنیدن، ديدن، صوت 
ايجــاد  جهــت  در  و...( 

آرامش و آسايش در بنا

-طّراحی مناسب ابعاد، اندازه، 
اشکال 

- ايجــاد  احســاس امنّیت و 
بارعايت  تعلق خاطر در کاربر 

مقیاس 
-استفاده از اصوات آرامش بخش 

مانند صدای آب 

طّراحــی چشــم اندازهــای 
زيبــا و کنترل ســر و صدا با 
با  ايجاد آکوســتیک در فضا 
اســتفاده از مصالح مناسب و 
سازماندهی بازشوها به حیاط 
مرکزی )تصاوير شمارة 8و9 (

ايجاد  انســانی،  ابعــاد  رعايت 
چشــم اندازهای زيبــا و متنوع 

)تصاوير شمارة  1و3(

ايجاد محیطی با طراوت 
و دلپذير

اســتفاده از گونه های مختلف 
و  حیاط،  طّراحی  در  درختان 
عبور آب روان از پای درختان

استفاده از درختان سايه دار، 
همیشه سبز، و میوه دار و دو 
عدد حــوض آب در طّراحی 

حیاط )تصوير شمارة 10(

ايجاد فضايی دل انگیز  و زيبا، 
به کارگیــری آب در مرکــز  و 
و فضای ســبز در اطــراف آن 

)تصوير شمارة 3( 

توّجه به تاثیر ظاهر فضا 
بر رفتار کاربران 

اســتفاده از  رنــگ و بافــت 
مناســب در کلیــه عناصــر 
سازنده فضا مانندکف، ديوارها 

و سقف 

طّراحی همه عناصر فضايی با 
جزئیات مانند: سقف ها، کف ها 
)البته در برخی قسمت ها در 
اغراق شده است(  تزيین هاي 

)تصوير شمارة 11(

استفاده از  رنگ و طرح مناسب 
در مقرنس ها، ديوارها، سقف ها 
و انجام نقاشــی با شــیوه رنگ 
و روغــن و آبرنــگ، زيــر نظر 

هنرمندان نامدار

جدول شمارة  6: راهبردها و راه کارها جهت ایجاد قابلّیت در فضای معماری جهت بسترسازی برای پاسخ گویی به  نیازهای عقالنی انسان

نیازهای 
عقالنی

برخی از توصیه های 
اسالمی

راهبردهای مفهومی
)صفاتی(

راهکارهای عملی
)کالبدی(

بازخوانی راهکارها در نمونه های مطالعاتی

خانه  بروجردی هاخانه زینت الملک

مانند:
حق جويی
شناخت 

واقعیت ها و 
حقايق.

تـکـامـل 
فـردي، 
شـناخت 
ماهیت 

خويشـتـن، 
فراگیری علم
فضیلت خواهی
عدالت، حريت 
زيبايی طلبی:
توّجه به 

زيبايی هايی 
مورد عالقه 

انسان

1-ايــن َمَثل ها را برای مردم 
می زنیــم، باشــد کــه آنان 
بینديشــند )ســوره حشــر، 

آيه21(
2-.اين حکايــات را به خلق 
بگو، باشــد که بــراي نجات 
خود فکرکنند« )سوره اعراف، 

)176
)توّجه به قوه فکر(

زمینه سازی سیر از ظاهر 
به باطن

- خلق فضای معماری به 
صورت رمزی و تفکر برانگیز با 

استفاده از نمادها

توّجــه بــه درون گرايــي و 
دعوت کنندگي

)تصاوير شمارة 7و10(

و  درون گرايــي  بــه  توّجــه 
دعوت کنندگي

)تصاوير شمارة 3و5 (

ايجاد و زمینه سازی 
احساس سبکی و پرواز 

و تفکر

 درون گرايی، حل نشدن فضاها 
در يکديگر، هم آغوشی فضاهای 

بسته با فضاهای باز، تشابه 
جزء و کل 

در  آرامش  و  ســکون  ايجاد 
فضا با قــرار دادن مهم ترين 
فضای مجموعه بر روی محور 

مرکزی حیاط )تصوير7(

- ايجــاد تمرکــز و ســکون با 
به کارگیری تقارن در هندســه 

نما و پالن 
- ايجاد حس ســبکی با تعدد 

بازشوها در نما
)تصاوير شمارة 3و4(

و خدا َمَثل هــا را برای مردم 
می زند تا متذّکر حقايق شوند 

)سوره ابراهیم، آيه 25(
 )توّجه به قوه ذکر(

ترغیب انسان به فکر 
کردن به منبع هستی و 

عوالم برتر

)مهم ترين  نــور  از  اســتفاده   -
تشــبیهی که در قرآن برای خدا 
بیان شــده اســت نور است( و 
عوالم  تداعی کننده  که  عناصری 

برتر باشد مثل آب، آيینه .

به کارگیری شیشه های رنگی 
برای  هندســی  با طرح های 
ايجاد آرامش قلبی و ذهنی 

 )تصاوير شمارة 8 و 9(

تعبیــه نورگیــر در مرکز گنبد 
)تداعی کننــده بهشــت و نماد 

رسیدن به عرش الهی (
)تصوير شمارة 2(

- حضــرت علــی)ع(: مومن 
تنها با چشــم عبرت به دنیا 

می نگرد.
)توّجه به قوه تنبه(

ايجاد زمینه پندپذيری 
انسان از طبیعت و هوشیار 

شدن او

طّراحی فضاهای بسته در 
ارتباط با فضاهای باز

طّراحی فضاهــا در ارتباط با 
فضای باز مرکــزی و امکان 
با طبیعت  ارتباط مســتقیم 
و آسمان)تصوير شمارة 10(

بسته  فضاهای  مستقیم  ارتباط 
بــا با طبیعت، آســمان و آب و  
ارتباط غیر مســتقیم از طريق 

ايوان ها و بازشوها  
)تصوير شمارة  1(
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جدول شمارة 7: راهبردها و راه کارها جهت ایجاد قابلّیت در فضای معماری جهت بسترسازی برای پاسخ گویی به  نیازهای روحانی انسان

نیازهای 
روحانی

راهبردهای مفهومیبرخی از توصیه های اسالمی
راهکارهای عملی 

)کالبدی(

بازخوانی راهکارها در نمونه های مطالعاتی

خانه  بروجردی هاخانه زينت الملک

مانند:
حس

پرستش، 
میل به 
حقیقت 
و زيبايی 

مطلق )ذات 
باری تعالی(

هر کــه روی زمین اســت فانی 
خواهد شد. و تنها ذات ذو الجالل 
و گرامی پروردگارت باقی می ماند 

)سوره الرحمن، آيات26-27(
)توّجه به بقا در فنا(

متعالی  مفاهبــم  ارائه 
اســالم مثــل توحید، 
کثــرت در وحدت، فنا 
پذيــری انســان، فقر 

ذاتی او

اهمیــت فضــای خالی و 
تهی بــرای نشــان دادن 
ماننــد  توحیــد.  اصــل 

استفاده ازحیاط مرکزی

با ايجاد حیاط در مرکز خانه و 
با نظمی  چیدمان اجزاء خانه 

خاص در اطراف آن
)تصوير شمارة 7(

ايجاد حیاط مرکزی وحوض آب 
در مرکز  حیاط

)تصوير شمارة 1(

پیامبــر)ص( عــّزت رادر پــروا 
داشتن از خداوند می دانند
)توّجه به عزت در ذلت(

توّجــه به اين اصل که 
همه محتاج وجود حق 
تعالی هســتند )جزئی 

از يک کل(

تواضع   مفهوم  تداعی گری 
و خشــوع بــا پرهیــز از 
به کارگیــری مقیاس ها  و 
تناسبات بیش از حد عظیم

توّجــه به مقیاس انســانی و 
مردم وار بودن در فضاها
)تصوير شمارة  7و9(

رعايت مقیاس انسانی و دوری از 
نابه  و  کننده  تحقیر  مقیاس های 

جا )تصاوير شمارة  3و4(

مؤمنان بــه نعمت و فضلی که از 
جانب خداســت و ايــن که خدا 
پاداش مؤمنــان را تباه نمی کند 
شــادمانند. )ســوره آل عمران، 

آيه171(
)توّجه به تنعم درسختی(

توّجه به اصل قناعت

معماری  اصول  به  اقتدا  با 
ايرانی به پیروی از طبیعت 
و خلقت، مصالح و مواد با 

رعايت اصل قناعت

طّراحی بناها با مصالح معدود 
و محدود اما استفاده از تنوع 

اشکال و  احجام

اســتفاده از مصالــح رايج بومی 
مانند خشــت و گل، سنگ الشه 

محلی و ساروج، کاهگل
)تصوير شمارة 6(

ای مردم، شــمايید کــه به خدا 
نیازمنديد و خداست که بی نیاز 
پسنديده  کارهايش همه  و  است 
و زيباست.)سوره فاطر، آيه 15(

)توّجه به غنا در فقر(

به خلــوص و  توّجــه 
سادگی

توّجه به سادگی و پرهیز از 
تجمــالت و تزئینات بیش 
از اندازه، دوری از اســراف، 
پرهیز از تک بعدی شدن و 

غرق شدن در ماديات

عدم توّجه به اين ويژگی
فضاهــای  از  برخــی  )در 
در  اروپايیان  تقلید  به  داخلی 
تزيین هاي اغراق شده است (

بومی)خود  امکانات  از  اســتفاده 
بســندگی( و توّجه به سادگی و 
پرهیز از تجمــالت و تزيین هاي 

بیش از اندازه   

جدول شمارة 8: معرفی قابلّیت های چهار سطحی فضای معماری جهت بسترسازی برای پاسخ گویی به نیازهای چهارگانه انسان از منظر اسالم

نیازهای 
انسان

نمونه هایی از قابلّیت های  فضای معماری ابزار ادراکی 

قوای نباتینیازهای مادی 

- ايجاد آسايش جسمی با تأمین احتیاجات اساسی انسان با استفاده عادالنه از منابع طبیعي و پرهیز از اسراف: توّجه به نور و 
تهويه طبیعی مناسب و استفاده از انرژی های طبیعی

- تأمین امنیت فیزيکی با طّراحی فضاها به گونه ای که در برابر حوادث و باليای طبیعی مقاوم باشند )اعم از باد، زلزله، آتش 
سوزی و... ( و قابلّیت نگهداری و تعمیر در اجزا فضا وجود داشته باشد

- ارتقاي بهداشت در محیط با  طّراحی سرويس های بهداشتی به نحوی که در فضاهای جانبی قرارگیرد و از نظر تأسیسات طوری 
طّراحی شود که به محیط زيست صدمه وارد نکند .

نیازهای روانی
حس 

و
خیال

- ايجاد خشنودی و آرامش با مديريت ادراکات محیطی  مانند : 
استفاده از اصوات آرامش بخش مانند صدای آب و دوری از آلودگی های صوتی 

ايجاد ديد و منظر زيبا با به کارگیری عناصر طبیعت به صورت زيبا و کنترل شده 
ايجاد راحتی با توّجه به ابعاد، اندازه، اشکال و زاويه ديد 

ايجاد  احساس امنیت و تعلق با رعايت مقیاس 

عقلنیازهای عقالنی
- ارتقاي شناخت و معرفت انسان با استفاده از نقش ها و آرايه ها و نمادها 

-دريافت آموزه هايي بي واسطه از طبیعت با ايجاد ارتباط مستقیم با آن، به عنوان صحنه هايی از خلقت خداوند.
-ايجاد زمینه تفکر برای انسان با دوری از هیاهو و توّجه به درونگرايی،

نیازهای عالی 
روحی

)روحانی(
شهود

-  سوق به مفاهیم متعالی از طريق استفاده از نمادها،  آرايه ها و طّراحی رمز گونه فضا و طّراحی مناسب عالمات، نشانه های بصری 
و شنیداری و المان ها در فضاها 

-  تداعی گری مفهوم تواضع و خشوع در برابر پروردگار با پرهیز از به کارگیری مقیاس ها  و تناسبات بیش از حد عظیم 
- جلوگیری از غرق شدن در بعد مادی حیات انسان با توّجه به سادگی و پرهیز از تجمالت و تزيین هاي بیش از اندازه
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نتیجهگیری
ايــن مطالعه، صرف نظــر از محتــوای راهبردهــا و راه کارهای 
پیشــنهادی )کــه آن ها نیز حاصــل مطالعــه پژوهش های صورت 
گرفته در حوزة معماری اســالمی اســت(، نشان مي دهد که تمامی 
قابلّیت های ذکرشــده بــرای فضای معماری در چهار دســته قابل 
طبقه بندی هستند. بنابر آن چه بیان شد می  توان در فضای معماری 
چهار سطح قابلّیت متناظر با چهار ساحت نفس انسان )نامی نباتی، 
حسی حیوانی، ناطقه قدسی و کلی الهی( نیازهای چهارگانه و مراتب 
ادراکی او ايجاد نمود. نکته مهم بر اســاس اصول به دست آمده اين 
اســت که فضای معماري ايــن قابلّیت را دارد تــا نیازهای مادی و 
روانی انسان را به صورت نســبی تأمین نمايد. بايد توجه داشت که 
تنها می  تواند بســتری براي تأمین نیازهای عقالنی و روحانی انسان 
ايجاد کند، زيرا ســیرتکامل انسان ها  امری جبری نیست و مسیری 
آگاهانــه و اختیاري اســت. از اين رو، در انتها جدول چهاربخشــی 
)جدول شمارة 8(، که ارکان اصلی آن عبارتند از نیازهای انسان که 
متناظر با مراتب نفس انســان و قوای آن ها بر اساس حديث حضرت 
علی )ع( تدوين شده، ابزارهای ادراکی و قابلّیت های فضای معماری 
متناظر با آن ها، براي جمع بندی اصول مطرح شده در اين مقاله ارئه 

شده است. 
بايد توّجه داشت که انجام اين گونه پژوهش الزم و ضروري است، 
اما جمع بندي و نتیجه گیري آن نســبی اســت. چرا که تالش انجام 
شــده با توّجه به وسعت و عمق اسالم و تبیین مدل نیازهاي انساني 
در اين مکتب، تنها مي تواند آغازي باشــد در کنار ساير پژوهش هاي 
مشابه در حوزة نظری معماری و انشااهلل زمینه سازی باشد براي اقدام 

در عرصة عمل.

پينوشتها
يکی از کامل ترين تعاريفی که از نفس انســان و ابعاد وجودی . 1

آن موجود اســت، مربوط به روايتی از امام علي )ع(، در پاسخ 
به پرســش جناب کمیل يکي از اصحاب ايشان است.» کمیل 
مي گويــد: از امیــر مومنان )ع( پرســیدم: اي امیــر مومنان، 
مي خواهم نفس مرا به من بازشناســاني، فرمودند: کدام نفست 
را خواهي به تو بشناســانم؟ گفتم: ســرورا! مگر آدمي را بیش 
از يک نفس اســت؟ فرمودند: کمیل نفس آدمي چهار اســت، 
نامي نباتي، حســي حیواني، ناطق قدســي، و کلي الهي. و هر 
يــک از اين چهــار نفس را، پنج قوه و دو خاصیت اســت : اما 
نامي نباتي را پنج قوه اســت، ماســکه، جاذبه، هاضمه، دافعه، 
مربیه و دو خاصیتش زيادت و نقصان است و از کبر سرچشمه 
همي گیرد. حس حیواني را نیز پنج قوه است، شنوايي، بینايي، 
بوياني، ذائقه، و بســاوايي و دو خاصیتش خرســندي است و 
خشــم و از قلب سرچشــمه مي گیرد. ناطقه قدسي را هم پنج 
قوه اســت، انديشــه، بخاطر آوردن، دانش، حلم و هشیاري و 
اين نفس از چیزي سرچشــمه نگیرد و بیش از ديگر به نفس 
فرشتگان شــبیه بود و خاصیت هايش عفت و حکمت است.اما 
نفس کلي الهي را اين پنج قوه است، بقاي در فنا، نعمت يافتن 

در ســالمت، عزت يافتن در ذلــت و فقر در غنا وصبر در بال و 
خواصش رضايت و تسلیم است. مبداء آن از خداوند است و به 
او نیز باز مي گــردد. خداوند فرمود: »و نفخت فیه من روحي« 
و نیز فرمود: »يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربک راضیه 
مرضیه« )ســوره حجر/ 29 و فجر 27( و خرد در وســط اين 
چهار است« )حسن زاده ،1377: 824؛ مشکیني 1406: 222 

و مقدادی اصفهانی1384: 203(.
در هستی شناســی توحیدی موجودات کلمات الهی هستند  و . 2

انسان به مقتضای حضور در عالم »کلمه اهلل« و درگفتگو با آيات 
و نشــانه های الهی »کلیم اهلل« و از جهت علمی که به حقیقت 
همه اشیا  و آيات و اسما الهی دارد مظهر اسم جامع الهی، يعنی 

»خلیفه اهلل« خوانده می شود )پارسانیا، 1383: 25(.
 از ديدگاه حکمای اســالمی مراتب هستی )حضرات خمسه يا . 3

مراتب وجود که هريک را حضرت می نامند چون هر مرتبه جز 
ظهور و تجلی حق تعالی چیزی نیست( به قرار زير است: عالم 
ملک يا جهان مادی و جسمانی، عالم ملکوت يا جهان برزخی، 
عالم جبروت يا عالم فرشــتگان مقرب، عالم الهوت يا اســما و 
صفــات الهی، و عالــم هاهوت يا ذات که همــان مرحله غیب 
الغیوب ذات باری تعالی، ما فوق هر گونه اسم و رسم و تعین و 

تشخص است )مددپور،1380: 145(.
اين راهبردها و راه کارها  با مطالعه صورت گرفته بر پژوهش های . 4

حوزة معماری اســالمی  تدوين شده اســت. مهم ترين منابع 
آن ها: ربیعی، 1388؛ نديمی، 1380؛ بهزادفر، 1384؛ نقره کار، 
1387؛ نقی زاده، 1386؛ نصر، 1375؛ تقدير، 1385، مسايلی، 

.)1388
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