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 مراتب معماری با توجه به مراتب فطری انسان بررسی و تأثیر

 *حجت قائدی *** ،***شیرین شفیعی ،محمد دانا سالم** ،ود صارمی نائینی* دا

 dsaremi@yahoo.com زاهدان سیستان و بلوچستان،دانشگاه تهران و  ،،دانشگاه خوارزمیمعماریهنر و  دانشکدهو رئیس ستادیار ا

 m.danasalem@gmail.comدانشجوی دکترای معماری ، گروه معماری،دانشگاه آزاد اسالمی ، مریوان،ایران،

 shafiee_2@yahoo.frدکتری تاریخ هنر از دنشگاه سوربون پاریس

  hojat.gh.1366@gmail.comزیبا،دانشگاه تهراندانشجوی دکترای معماری ،پردیس هنرهای 

 

 چکیده :

به گونه های بسیاری تقسیم شده است. ویژگی مشترک بین این  معماری معماری با توجه به شاخص تعریف کننده ،در دوران مدرن  

تقسیمات حضور انسان به عنوان استفاده کننده مشترک است. در این تحقیق با توجه به تعاریف دینی موجود از انسان، با تقسیم بندی 

اشاره می و ویژگی های هر مرتبه با نمونه های عینی آن را  معماری را نیز با این مراتب تقسیم نموده ایم ،ی)ساحات انسان(انسان مراتب

 . کنیم

ویژگی های هر  .رداخته استاین تحقیق با استفاده از پارادایم تفسیرگرایانه، به تفسیر و توصیف مراتب انسانی و ارتباط آن ها با معماری پ

 چهارمعماری را به  پایان تحقیقدر .شده استتحقیق شرح داده مرتبه انسان از دیدگاه دینی و ویژگی های معماری مرتبط با آن در بدنه 

که در دو مرتبه گیاهی و حیوانی، انسان منفعل و معماری است که بر انسان تاثیر می یم،اهتقسیم نمود الهیمرتبه گیاهی، حیوانی، انسانی و 

 گذارد و آن را شکل و جایگاه می دهد.ثیر می ه بر معماری تاکگذارد ولی در دو مرتبه انسانی و فطری این انسان است 

، معماری الهیفطرت، ساحات انسان، سرشت ، غریزه  کلیدی : واژگان
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مقدمه 

سبکهای معماری، معماری را از لحاظ استفاده از فرم ها، 

تکنیک ها، مواد دوره زمانی، منطقه و سایر چیزهای تاثیر 

کنند.سبک معماری از مطالعه بر روی  گذار دسته بندی می

روند تکامل تاریخ معماری نشات میگیرند و با آن پدیدار 

نمونه سی معماری گوتیک برای رمیگردد.در تاریخ معماری بر

شامل تمامی ابعاد محتوای فرهنگی به کار رفته در طراحی 

و ساخت این سازه ها می شود. از این رو، سبک معماری 

راهی برای دسته بندی معماری است که با تاکید بر ویژگی 

شده  "سبک"مشخصه طرح، منجر به چنین واژگانی چون 

 (URL1).است

 دسته بندی بر اساس محدوده مکانی؛ به عنوان 

، معماری هندی، معماری جهان اسالممثال 

 ...و معماری ایرانی

 معماری :دسته بندی بر اساس محدوده زمانی

، معماری پیش از اسالم ایران، ابتدای مسیحیت

 ...و معماری کالسیک

  دسته بندی بر اساس مکتبی فکری یا

، معماری مدرن، معماری جهان اسالم:اعتقادی

 ...ومعماری پست مدرن

 های باال که به چند ویژگی اشاره ترکیبی از گونه

معماری پیش از ، معماری جهان اسالم:کنندمی

 ...و اسالم ایران

ته بندی ها انسان موضوع مشترک تمام این دس

-است. به طور معمول انسان در زیر مجموعه دسته

بندی معماری با توجه به مکتب ها صورت می 

گیرد. تعریف انسان در این دسته بندی ها منجر 

به نوع معماری نیز می شود. در مکتب مدرن انسان 

به صورتی حیوان ناطق تعریف شده است، بنابراین 

زهای غریزی معماری او نیز در حد حیوان و نیا

که ،مکاتب انسانی در تعریف انسان  آورده شد.

فقط به  ،معماری با توجه به انسان تعریف می شود

بخشی از ویژگی ها و توانایی های او می پردازند. 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که در تعریف 

معماری نیز فقط به بخشی از جنبه های معماری 

 پرداخته می شود.
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 و سوال تحقیق :فرضیه 

همانطور که اشاره شد تقسیم بندی های معماری بر اساس 

شاخص هایی صورت گرفته است. این تقسیم بندی ها در 

خیلی از موارد مشترک هستند و یا خیلی از موارد را پوشش 

نمی دهند. در این تحقیق که انسان عامل تقسیم کننده و 

از انسان، می تعریف کننده معماری است. با تعاریف مختلف 

توان به تعاریف و تقسیم بندی های مختلف از معماری دست 

 یافت.

فرضیه : تعریف انسان از دیدگاه اسالمی کامل ترین تعریف 

 از انسان برای تعریف و تقسیم بندی معماری است.

ویژگی های و نمونه های عینی تقسیم بندی سوال تحقیق : 

 "معماری از دیدگاه فطری چیست ؟

 قیق :روش تح

پارادایم استفاده شده در این تحقیق، پارادایم تفسیرگرایانه 

بنابراین روش تحقیق استفاده شده نیز توصیفی و است. 

ابزارهای جمع آوری داده نیز مطالعات تفسیری است. 

شناسی این تحقیق بر پایه اثبات کتابخانه ای بوده است. روش

فرض برتری تعریف انسان از دیدگاه اسالم بوده است. در این 

به چهار تحقیق با استفاده از تعریف انسان از دیدگاه اسالم 

در ادامه با رویکرد تفسیری و  مرتبه انسانی کشف شد.

تحلیلی ویژگی های این چهار مرتبه انسانی به نمونه های 

روز و دیروز دنیا ارتباط داده شد تا تعمیم عینی معماری ام

 پذیری این تعریف از معماری اثبات شود.

 انسان : مراتب و ساحات

مراتب و ساحات انسان از نگاه امام علی به چهار دسته تقسیم 

ت با یکدیگر از لحاظ عمق و کیفی می شود. این چهار مرتبه

و ویژگی  کامال متفاوت هستند، معماری نیز با توجه به مفهوم

مرتبه دارای ویژگی های خاص خویش است.  این چهارهای 

معماری مرتبت با این مراتب فقط در حد بر طرف کردن 

. خوب است تفاوت میان این ویژگی های همان مرتبه است

 را مرزبندی نماییم. چهارمرتبه

 : طبیعت یا رشد کننده گیاهی 

به ویژگی های طبیعی موجود زنده  "طبیعت"یا  "سرشت"

اطالق می گردد. معموال تفاوت گیاهان و نباتات با یکدیگر 

به سرشت و طبیعت هر یک مربوط می شود. مثال بعضی 

گیاهان دارای طبیعت گرمسیری و برخی دیگر دارای 

طبیعت سردسیری هستند . برخی دارای طبیعت مربوط 

اب ها یا رودخانه ها و یا دریا و ... قادر بوده و در کنار مرد

برخی دیگر سرشتشان با  ،به ادامه حیات خود نیستند 

کویرها و بیابان ها به  و درطبیعت خشک همساز است 
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زیست خود ادامه می دهند. خالصه آنکه ویژگی های ذاتی 

موجودات را که مربوط همسازی آنها با طبیعت پیرامون 

یم. برای سنگ و خاک و آب می نام "سرشت"خود است 

و کوه و... کال جمادات تفاوتی نمی کند که در کدام آب و 

 "سرشت"نباتات را با داشتن  ،هوا قرار داشته باشند . لذا 

که فاقد این  ،خاص خود می توانیم ازجمادات  "طبیعت"و 

 بدهیم. تمیز ندا خصوصیت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 : غریزه یا رشد کننده حیوانی 

به آندسته از فعالیت های موجود زنده  "غریزه"

اطالق می گردد که وی ذاتا برای حفظ بقای خود 

مربوط  "غریزه"بدانها تمسک می جوید. معموال 

به حیوانات است. حیوانات برای ادامه بقای خود 

در جهان از فعالیتهای غریزی استفاده می کنند. 

 ،یدن آشام ،شکار  ،غذا خوردن "فعالیتهایی نظیر 

جزو فعالیت  "تنفس"و حتی  "دفاع  ،تولید مثل 

های غریزی محسوب می شوند. معلوم است که 

نباتات دارای هیچ یک از فعالیت های غریزی فوق 

در گیاهان  "تولید مثل و تنفس"نیستند.حتی 

 "فعالیت"ماهیت طبیعی دارد و نمی توان به آن 

ا را چون خود گیاه بطور طبیعی این کاره ،نام داد 

را وجه تمایز  "غریزه"می کند. بنابراین می توان 

همانطور که  ،نبات دانست "و  "حیوان"میان 

و  "نبات"وجه تمایز میان  "سرشت و طبیعت"

  محسوب می شود. "جماد"

 

 

 

 

 

 

 

 : فطرت یا جوهره انسانی 

به معنی  مفسرین،واژه فطرت از منظر  "فطرت"

آفرینش بدون سابقه، یا آن گونه خاص از آفرینش 

همسازی با سرشت انسان را توانایی او برای :  1شکل 

 طبیعت و شرایط اقلیمی پیرامون گویند.

 ()طراحی شده توسط نویسندگان 

 فعالیت های جمعی
فردیفعالیت های   

ای از فعالیت های : غریزه انسان مجموعه 2شکل 

غریزی در تمام فردی و جمعی، که به صورت 

)طراحی شده توسط حیوانات وجو دارد. 

 (نویسندگان
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، که خدا به انسان داده است. یا به تعبیری دیگر 

انسان به نوعی از سرشت و طبیعت آفریده شده 

است که برای پذیرش دین )شریعت و یا راه حق( 

اگر به حال خود و به حال طبیعی ره شود همان 

راه )حقیقت( را انتخاب می کند مگر اینکه عوامل 

، خارجی او را از راهش منحرف کنند.. )مطهری

در واقع وجه تمایز میان انسان و (320 :1361

میان انسان و تمام  وبالطبع وجه تمایز ،وانحی

است . شاید بتوان فطرت را موجودات دیگر فطرت 

نیز برآن دسته از تحوالت درونی انسان اطالق 

سعادت "نماییم که آدمی برای رسیدن به 

باید آنها را طی نموده و  "حیات باقی"و  "جاودانی

زندگی و فعالیت  های خود را براساس آن انجام 

 خود.یعنی برخالف حیوان که بر اساس غریزه داد 

 ،برای حفظ بقای خود در جهان تالش می کند 

فطرت آدمی او را به آن جهتی رهنمون می سازد 

که حیات این دنیا را فانی دانسته و دنبال حیات 

 باقی و سعادت جاودانه در جوار حضرت باقی باشد.

 (30 :1364، )مطهری

 " مطلقفطرت" 

های غیراکتسابی انسان فطریات ویژگی» :فراحیوانی بودن

های مشترک بین و گرایش » -تر است که از غریزه آگاهانه

 شود.نامیده می« غریزه»انسان و حیوان 

عوامل خارجی در بودن یا نبودنشان  :غیر اکتسابی بودن

 .نقشی ندارند؛ هرچند بر رشد یا رکودشان مؤثرند

ست و وابسته به زمان، هاهر انسانی دارای آن :همگانی بودن

 .مکان و شرایط خاص نیستند

 قابل تجربه درونی بودن؛

اند و های فطری از لوازم وجود انسانبینش :بدیهی بودن

ای آفریده شده که این احکام را بفهمد؛ پس گونهانسان به

ها اختالف ندارد. حتی اموری که در احکام کس در آنهیچ

 .تاثیرندفطریات بی کنند، درعقلی اختالف ایجاد می

 نیک بودن

 

تمامی موارد باال توسط عارفین و روحانیون دینی به عنوان 

ویژگی های مشترک در تمام انسان های معرفی شده و اصول 

در این بین دستورات، راه کارها و نحوه زندگی بسیاری  اند.

توسط این افراد برای رسیدن به این موارد نیز در کتاب های 

بر این اساس  نامه ها گفته شده است.مانند فتوتبسیاری 

انسان ها از نظر ذات باید با یکدیگر یکسان باشند ولی 

لش امشاهده می کنیم که این گونه نیست. فردی تمام اعم

 در حد ویژگی های حیوانی است و دیگر فرا حیوانی است.
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بودن فطرت از کجا  ن تفاوت بین انسان با وجود مشترکای

 (21-15: 1380 ، )ادیب زاده ود.ناشی می ش

 

 " نسبیفطرت" 

اگر فطرت مطلق در تمامی انسان ها جهان به میزان یکسان 

تفاوت انسان ها را می توان بر پوشیده  وجود داشته باشد.

بنابراین هر فرد به میزان شدن و آلوده شدن فطرت دانست. 

خود فطرت اصیل خود را با پرده هایی یا آلودگی می پوشاند 

به صورتی که گوهر فطرت به میزانی خود را نمایان می سازد. 

به این پوشیدگی فطرت انسان که میزان آن برای هر فرد 

 می گوییم. "فطرت نسبی"میزام مخصوص به آن فرد است، 

به عنوانی هر فرد به میزان خاص خود از گوهر ارزنده 

 فطرت)فطرت مطلق( نمایان می سازد.

این رابطه را موالنا در مسابقه بین چینیان و رومیان به خوبی 

به تصویر کشیده است . رومیان و چینیان هر کدام مدعی 

بودند که در نقاشی متبحرتر از یکدیگرند . برای رفع این ادعا 

, پادشاهی در محل قصرش به چینی ها و رومیان می گوید 

وی هم بودند که هر یک دیوار های دو طرف قصر را که روبر

نقاشی کنند و پرده ای درمیان قرار می دهد و می گوید بعد 

تمام شدن کار پرده را برمی دارد تا ببیند کدام نقاش تر 

 هستند. 

 قصه گو از رومیان و چینیان  ورمثالی خواهی از علم نهان

آنجا می رسد که چینیها از نظر نقاشی و رنگ داستان به 

بسیار ماهر بودند و نقاشی های بسیار زیبا روی دیوار کشیدند. 

اما رومیان در آن طرف پرده فقط دیوار را صیقل می دادندو 

پاک می کردند تا آنجا که دیوار صاف و صیقلی شده بود. 

وقتی پرده را برداشتند تصویر نقاشی های چینیان بر روی 

دیوار رومیان افتاد و چون این دیوار صاف و صیقلی بود نقاشی 

  چینیان هزارمرتبه بهتر بر دیوار رومیان افتاد.

   زدبراینصافیشدهدیوارهاعکس آن تصویر و آن کردارها 

 !دیدهراازدیدهخانهمیربود هر چه آن جا دید ، این جا به نمود

 ( 1389:16، )عبادیان

همان فطرت است که به صورت علم نهان در داستان موالنا 

در این جا می توان فطرت را در  نهان در انسان وجود دارد.

. دیواری که توسط پادشاه به دیوار رومیان مشاهده کرد

رومیان داده شده بود، به وسیله صیقل دادن و پاک کردن 

آلودگی ها آن اصل و ذات خویش را به نمایش گذاشت و 

وی را بس بهتر از خود آن حتی زیبایی ها و نیکی های دنی

انسان در طول زندگی مانند این دیوار  ها به نمایش گذاشت.

بر اثر عوامل بیرونی مانند منطقه زندگی، قوم و قبیله، نحوه 

تربیت و غیره، ذات صیقل خورده خویش را توسط آلودگی 

کنار زدن این پرده ها و آلودگی  ها و پرده هایی می پوشانند.

ی نیست و حتی انتظاری از انسان های ها کار هر انسان

دین اسالم برای  معمولی برای رسیدن به فطرت مطلق نیست.
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این افراد نیز حداقل هایی گذاشته ولی به آن ها التزام نکرده 

ت خویش را بیش بلکه فطر که فطرت مطلق خویش بازگردند.

 از حد آلوده نکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرده ها و 

آلودگی 

های روی 

 فطرت

عوامل محیطی 

مانند 

فرهنگ، 

 تربیت

تاثیر عوامل فطرت نسبی،  انسان تحت :  3شکل 

محیطی و بیرونی مانند فرهنگ، منطقه و غیره 

بر روی فطرت مطلق خود پرده هایی می کشد، 

بنابراین میزانی از فطرت مطلق را نمایان می 

 شازد.

 (گان)طراحی شده توسط نویسند  
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های ساحات چهارگانه انسان از دیدگاه امام ویژگی:  1جدول 

 (25، ص1375طریحی،  :علی )ع( )منبع 

 

 انسانی، قدسی : ،حیوانی، معماری نباتی

در این مرحله به بررسی ارتباط بین مراتب انسانی و معماری 

های مرتبط با این مراتب می پردازیم و ویژگی های هر یک 

 .از مراتب معماری را بررسی می کنیم

 : سرشت انسان مبتنی برمعماری نباتی یا معماری 

با شرایط  ،اگر در معماری هدف ایجاد سرپناهی راحت 

 ،محیطی مناسب و در محدوده آسایش زیستی انسان باشد 

خواص دوگانه   انسان ساحاتقوای پنج گانه  چهارگانه انسان ساحات

 انسان ساحات

 

 کننده گیاهیرشد 

 )سرشت(

جذب 

 کننده

هضم 

 کننده

دفع 

 کننده

پرورش 

 دهنده

نگهدارنده و کنترل 

 کننده

 کم و زیاد شدن، رشد

 حس کننده حیوانی

 )غریزه(

خشنودی و ناراحتی،  لمس کردن چشیدن بوییدن دیدن شنیدن

 نفس

 تدبیرگر

 )فطرت نسبی(

 فکر

)تدبیر 

) 

 ذکر

 )یادآوری(

 علم

 )دانایی(

 حلم

 )بردباری(

تنبه)بیداری و پند 

 پذیری(

 حکمت ونزاهت

 ملکه الهی

 )فطرت مطلق(

بقا در 

 فنا

تنعم  در 

 سختی

عزت در 

 ذلت

غنا در 

 فقر

 رضایت  و تسلیم صبر در بالء
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درجه  ،سر و صدا ،نور،محیطی که از نظر میزان رطوبت 

... کامال مناسب ،سرعت و میزان جریان هوا،فشار هوا،حرارت 

معماری "و مطلوب آدمی است.شاید بهتر باشد که به آن نام 

 بدهیم. "نباتی

نظیر قد و عرض شانه و ارتفاع همینطور ابعاد بدن انسان 

چشم و ... همگی جزو ویژگی های طبیعی و سرشتی انسان 

بشمار می روند و معموال در طراحی معماری مالک اندازه 

 گیری قرار می گیرند.

این نوع معماری در حد سرپناهی برای ایجاد شرایط اقلیمی 

مناسب رشد و حیات انسان است. بهترین نمونه عینی آن را 

توان در  خانه های مناطق قطب شمال )ایگلو( مشاهده می 

کرد. این خانه ها فقط به منظور ایجاد شرایط اقلیمی مناسب 

انسان نسبت به هوای سرد و نامناسب بیرون است. نمونه های 

طبیعی آن در طول تاریخ غارها می باشد که انسان اولیه برای 

 رشد و حیات خود در آن ها اقامت می کرد.  

از  ،طبیعی انسان  یت موارد فوق و توجه به ویژگی هایرعا

ولی بسنده کردن به  ،نقاط مثبت در معماری بشمار می رود 

و ایده آل دانستن آن چیزی جز پایین آوردن انسان  ،این حد 

در حد نبات و گیاه نیست . در این نوع معماری تنها ویژگی 

ویژگی هایی  ،های سرشتی و طبیعی از انسان مد نظر است 

 که علیرغم ذاتی بودن ممیز انسان از دیگران نیست .

 

 

 

 

 

 

 

 

  یا معماری مبتنی بر غریزه ،معماری حیوانی 

عالوه بر  ،مرتبه عالی تر در معماری آنست که در طراحی 

ویژگی های طبیعی به نیازهای غریزی انسان نیز توجه شود. 

در مرحله غریزه، جامعه و فرد به حساب می آید، مجموعه 

ای از فعالیت های فردی و اجتماعی در این ساحت وجود 

داخل ایگنو به عنوان تک فضایی برای :  5شکل 

 (URL2ایجاد شرایط محیطی )منبع 

ایگلو نمونه ای از معماری نباتی برای ایجاد :  4شکل 

)منبع  شرایط محیطی مناسب سرشت و طبیعت انسان

URL3) 
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معماری نیز در حد  دارد که در ساحت نباتی وجود نداشت.

 برطرف کردن نیازهای فردی و اجتماعی است.

در معماری این ساحت انسانی با مشخص کردن فعالیت های 

فردی و اجتماعی انسان در هر حوزه کاربری فضایی مناسب 

برای آن نیز باید در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه فعالیت 

در یک خانه صورت می گیرد به صورت فردی و هایی که 

یی اجتماعی است و معماری در این مرتبه در حد ایجاد فضاها

غریزه تغذیه  ارضاءبرایبرای هر کدام از فعالیت ها می باشد.

فضایی برای تولید غذا )آشپزخانه( و فضایی برای خوردن آن 

 )غذاخوری(تعیین گردد. 

به اصول معماری  از نمونه های عینی این معماری می توان

اشاره نمود. اصول این نوع معماری، معماری را  متعالیمدرن 

به عنوان ماشینی برای زندگی پنداشته بود. به صورتی که با 

هایی انسانی، فضایی برای هر فعالیت در نظر توجه فعالیت

. در این نوع معماری به انسان به عنوان توده گرفته می شد

زان ای یکسان نگاه می شد که این فعالیت ها حتی از نظر می

کمی آن برای تمامی انسان های جهان یکسان بوده است. 

بنابراین ایجاد فضاهایی با توجه به معماری نباتی برای فعالیت 

 های فردی و اجتماعی انسان کافی بوده است.

این ها و فراتر از این ها همه خوبند و توجه به این نکات ما 

ن به را در یک معماری خوب یاری می دهند. اما بسنده کرد

نوعی از معماری که تنها راه حل های مناسب برای ارضای 

نیازهای طبیعی و غریزی ما را فراهم می سازد و نه بیشتر از 

در واقع پایین آوردن انسان در حیوان متکامل و عالی  ،این 

است . حتی ویژگی اجتماعی بودن انسان وجه ممیزی برای 

سل و میمون ها مورچگان و زنبورهای ع ،او از حیوان نیست 

اگر اهداف  ،نیز هر کدام به شکلی زندگی اجتماعی دارند. لذا 

می توان  ،معماری در حد پاسخگویی به این ویژگی ها باشد

 آن را معماری حیوانی یا مبتنی بر غریزه نامید.

 

 

 

 

 

ایگلو تکامل یافته تر به عنوان نمونه از :  6شکل 

)منبع  معماری حیوانی با اضافه شدن در و پنجره

URL4) 

داخل ایگلو با افزایش فعالیت های : 7شکل 

فردی و جمعی انسان منجر به ایجاد فضاهای 

 (URL5)منبع  برای هر فعالیت شده است.
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 نسبیمعماری انسانی یا معماری مبتنی بر فطرت : 

همان طور که اشاره شد، انسان دارای فطرت نسبی است 

لق نسبت خاص خود را دارا مطیا به عنوانی دیگر از فطرت 

نیازمند معماری منطبق با فطرت می باشد.بنابراین انسان 

در ساحت فطرت نسبی هر فرد به نسبی خویش است. 

تنهایی دارای میزانی از فطرت مطلق است. بنابراین می 

توان نتیجه گرفت که میزان بهره هر فرد از ویژگی های 

یزان خاص خود ساحت فطرت نسبی یا تدبیرگر قدسی به م

است. معماری نیز باید به میزان آن فرد بهره دار از ویژگی 

 های خاص آن فرد باشد.

تدبیرگر  در مرتبه انسانیدر مقیاس کوچک فردی هر

قدسی مرحله ای از زیبایی، تدبیر، دانایی، هنر و غیره را در 

خود دارد. بنابراین هر فرد به دنبال زیبایی یا هنر مورد 

به این دلیل است که ما تنوع معماری  رود. توجه خود می

ن مشاهده می کنیم. با این که معماری ها در جوامع یکسا

تقریبا شبیه هم است ولی  کالبد و باطندر یک قلمرو در 

تفاوت ها بسیاری را می توان  کالبد و باطندر میزان اظهار 

این به دلیل تفاوت میزان بهره بری افراد از  مشاهده نمود.

 های خویش است. فطرت

عوامل بیرونی بر فطرت انسان تاثیر بسیار در مقیاس جهانی 

دارند و باعث ایجاد پرده هایی بین فطرت اصیل انسان می 

این عوامل بیرونی شامل موقعیت، شرایط اقلیمی،  شوند.

فرهنگ مردم، ... است. تفاوت معماری در محدوده های 

به  انسانی است. بزرگ ناشی از این عوامل بیرونی بر فطرت

صورتی که معماری دو منطقه جهان در عین یکسانی زمان 

بسیار متفاوت از یکدیگر است. به عنوان نمونه فطرت 

خداجویی انسان منجر به خلق معابد شده است ولی معابد 

بین آمریکای جنوبی و خاورمیانه بسیار متفاوت از یکدیگر 

نی است که همین عوامل بیرواست. این موضوع تحت تاثیر 

نمونه دیگری که شاید بهتر بتواند موضوع  به آن اشاره شد.

را بیان بکند تفاوت تزیینات در معماری مناطق مختلف 

است. به علت فطرت زیبایی خواهی، انسان به دنبال 

تزیینات در بماهای خویش است ولی تفاوت های فرهنگی 

 بین دو نقطه منجر به خلق تزییانت متفاوت می شود.

معماری انسانی، معماری که با توجه نسبتی که فرد استفاده 

 کننده اش از فطرت مطلق دارد پاسخگوی نیازهایش باشد.

معماری برای فرد استفاده کننده اش منحصر با این توجه 

 به فرد خواهد بود.

نمونه های عینی این معماری را می توان در معماری سنتی 

ر و کاربر در کنار مشاهده کرد. در این معماری، معما

یکدیگر به ساخت معماری می پرداختند. بنابراین معماری 

با توجه به فطرت نسبی کاربر شکل می گرفته است. امروزه 

متاسفانه بین معمار و کاربر فاصله افتاده است و معمار 

فطرت نسبی خود را بر دیگران تحمیل می کند. بدین 
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ای دیگر به صورت است که خریداران منزل یا کاربری ه

دنبال معماری می گردند که توسط معماری با فطرت نسبی 

نمونه امروزی معماری انسانی را  مشابه ساخته شده باشد.

شاید در طرح های مشارکت مردمی به توان مشاهده کرد. 

در این طرح از خواسته های مردم برای ساخت معماری آن 

 ها استفاده می شود.

هم دارای ویژگی های  ،ر است انسان چون کاملتدر نهایت  

و هم دارای ویژگی های ذاتی غریزی است.  ،ذاتی طبیعی 

انسان با گیاهان و حیوانات  ،اما داشتن این ویژگی ها 

پس آنچه باعث برتری انسان و انسانیت او  ،شریک است 

تنها فطرت می باشد.پس شایسته است تنها به  ،شده 

 بودن داده شود. "نیانسا"لقب  "فطرت "معماری مبتنی بر 

 (21-15: 1380، )ادیب زاده

 

 

 

 

 

 الهی یا معماری مبتنی بر فطرت مطلق معماری : 

معماری الهی، معماری است که توجهی به انسان ندارد. در 

این مرتبه از ساحت انسانی انسان نیز توجهی به معماری 

انسانی که به این مرتبه از ساحات انسان نظر دارد و  ندارد.

یا حتی به ساحت فطرت مطلق رسیده است، از هر نوع 

اهی برای رسیدن به پروردگار استفاده می یا سرپنمعماری 

بنابراین این مرحله به جای افزایش کمی و کیفی  کند.

معماری که در مراتب قبل مشاهده شد به یکباره یک 

 کاهش ظاهری پیدا می کند.

انسانی که به فطرت مطلق خویش دست یافته باشد راضی 

 از جهان هستی و تسلیم در برابر قوانین خداوند است. در

فرق نمی کند که در ویال   این مرتبه از ساحت برای انسان

توجه انسان در این مرتبه خود بدون  زندگی بکند. یا کپر

هویت و هدف می  معماریویژگی های بنا و معماری به 

ایگلو در مرتبه معماری انسانی با :  9شکل 

تغییر مصالح به خواسته های کاربر خویش 

 (URL6)منبع  پاسخ می گوید.

در معماری انسانی با توجه به داخل ایگلو :  9شکل 

 (URL7)منبع خواسته های کاربر شکل گرفته است.
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در این مرتبه انسانی که به فطرت خود نزدیک شده دهد.

است، بهترین منزل را ساده ترین و حداقلی ترین آن می 

مانند معماری نباتی یا غریزی ولی توانایی آن را دارد  داند

با هر نوع دیگر از مرتبه معماری نیز کنار بیاید و از آن 

معماری برای رسیدن به حق استفاده کند، بدون آن که 

 معماری بر او تاثیر منفی بگذارد.

عارفان تالش بسیار کرده اند که با تعالیم و دستورعمل های 

فطرت خویش نزدیک کنند ولی دست یابی  خود انسان را به

به فطرت مطلق برای انسان زمینی بسیار سخت است و انسان 

از  های کمی توانسته اند به این ساحت انسانی نزدیک شوند.

نمونه های عینی در جهان، می توان به پیامبران اشاره نمود. 

پیامبران با وجود انسان بودن به فطرت مطلق خویش 

اند و براساس آن عمل می کردند. بنابراین دسترسی داشته 

فطرت مطلق آن معماری این افراد باید حداقل بیان کننده 

معماری خانه و بناهای پیامبراین بسیار ساده بوده  ها باشد.

است. شاید معماری آن ها را در حد معماری غریزی به توان 

گفت ولی حظور خود آن فرد در این بنا باعث تبدیل این 

 به معماری الهی شده است. معماری

بنابراین همانطور که اشاره شد در این مرتبه از معماری، 

انسان به معماری هدف و معنا و مرتبه می دهد. با حضور 

فرد با فطرت مطلق این معماری به مرتبه معماری الهی 

منتقل می شود و با خروج آن فرد معماری به مرتبه قبلی 

به از ساحت برای انسان فرق خود نزول می کند. در این مرت

نمی کند که در کپر، ویال، قصر و ایستگاه فضایی بین المللی 

زندگی بکند، برای او تمام این معماری ها به منزله معماری 

 الهی است.

 

 

 

 

 گیری :نتیجه

در انتها با توجه به چهار مرحله ساحت های انسانی که توسط 

بندی بیان شده است، می توان به چهار دسته )ع( امام علی

انسان عامل مرتبه بندی یک  ،در معماری الهی:  10شکل 

بنا یا معماری است. انسانی بر روی  فطرت خود پرده 

نکشیده باشد و یا فطرت خویش را صیقل زده باشد تا 

 & URL8جوهره حقیقی آن مشخص شود. )منبع 

URL9) 
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از معماری دست یافت. شاخص این دسته بندی انسان و 

بندی مشمولیت بیشتری نسبت این دسته مراتب انسان است.

به دیگر دسته بندی های معماری که بر اساس مکان، زمان 

زیرا بر عنصر مشترک تمام این  و غیره انجام شده است دارد.

 ا که انسان است منطبق شده است.بندی هدسته

در ساحت سرشت و طبیعت انسان، معماری در حد برطرف  

ی انسان از قبیل شرایط محیطی است، کننده نیازهای جسمان

این معماری همان معماری نباتی است. ساحت دیگر انسان 

ساحت غریزه است که شامل فعالیت های فردی و اجتماعی 

انسان می شود. معماری نیز در حد ایجاد فضاهایی برای رفع 

این نیازهای فردی و اجتماعی است. ساحت  دیگر انسان که 

قبل است، ساحت تدبیرگر انسان است. در  باالتر از دو مرحله

این مرحله هر فرد و انسانی دارای معیارهای خود از زیبایی، 

معماری در این ساحت خود را با توجه به نیکی، ... است. 

د. ساحت آخر نیازها و خواسته های هر فرد منطبق می کن

انسان، ساحت ملکه الهی است. در این ساحت انسان دیگر به 

نمی کند و نیازی و خواسته ای در خود نمی بیند خود فکر 

معماری در این ساحت بر  و فقط به دنبال حق و خدا است.

انسان تاثیر نمی گذارد بلکه انسان است که با تسلیم شدن و 

بی نیازی خود از هر نوع مرتبه معماری برای رسیدن به حق 

برای انسانی که به این ساحت رسیده هر  استفاده می کند.

عماری از یک کلبه، یک قصر یا حتی پایگاه بین المللی م

 فضایی یکسان است.

برای هر مرتبه از معماری با توجه به دسته بندی جدید می 

معماری نباتی  توان نمونه های عینی و بیرونی نیز پیدا کرد.

را در خانه های ایگلو قطب شمال می توان یافت و حتی آغل 

حیوانات خانوادگی از این نوع معماری است. معماری حیوانی 

را در دوره های اولیه معماری مدرن می توان دید که برای 

معماری  هر فعالیت انسانی فضایی طراحی شده می شد.

پست مدرن به طریق  انسانی امروزه و بعد از دوران مدرن و

های مختلف به ان اشاره شده است ولی نزدیک ترین نمونه 

آن بحث مشارکت مردم در پروژه های معماری است. 

معماری الهی انسانی که به این مرحله رسیده است با هر نوع 

معماری راضی است و بدون توجه به معماری سعی به نزدیک 

 شدن به خدا و حق دارد.
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 هایساحت 

 انسان

در  انسان عکس العمل

 ساحت

معماری مرتبط با ساحت 

 های انسان

 معماری ساحات انسان نمونه های عینی در جهان

 

 سرشت و طبیعت

 

تحریک در مقابل اتفاقات 

 محیطی) انسان منفعل (

معماری در خدمت 

فیزیولوژی انسان برای ایجاد 

 شرایط محیطی

خانه های ایگلو در قطب 

 شمال

کانوک در  خانه های

 اقیانوسیه

معماری نباتی یا مبتنی 

 بر سرشت 

تحریک در مقابل اتفاقات  غریزه

 محیطی ) انسان منفعل (

معماری در خدمت فعالیت 

 های فردی و اجتماعی انسان

 معماری مدرن

خانه، ماشینی برای "

 "زندگی

معماری حیوانی، یا 

 مبتنی بر غریزه

 تدبیرگر 

 )فطرت نسبی(

ها و خوبیداوری و درک 

ها و ها و زیباییبدی

ها و گرایش به خوبی زشتی

 و زیبایی) انسان فعال (

انسان در خدمت افزایش 

کیفیت خواسته ها و نیازهای 

 خود از معماری

 معماری سنتی :

طراح و معمار در ارتباط با 

 یکدیگر

 معماری مدرن:

مشارکت مردمی در پروژه 

 های کوچک

معماری انسانی یا مبتنی 

 فطرت)نسبی(بر 

 ملکه الهی

 )فطرت مطلق(

رضایت از هستی خود و 

جهان و تسلیم در برابر 

 قوانین هستی

 ) انسان فعال (

انسان راضی و تسلیم به 

 مراتب با باال

 مرتازهای های هندی

 درویش های ایران

معماری الهی یا مبتنی بر 

 فطرت)مطلق(
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فطری انسان بندی معماری با توجه به مراتب دسته : 2 جدول

)طراحی شده توسط نویسنده(

 

 منابع :

  ویراست ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،ترجمه مهرداد قیومی بید هندی  ،معماری و راز جاودانگی، 1386،کریستوفر ،الکساندر

 دوم 

  31و  10شماره  ،مجله قبسات  ،کارکرد معرفتی نظریه فطرت در اندیشه استاد مطهری،1383،قراملکی، فرامرز 

  320ص  ،انتشارات صدرا  ،گفتارهای معنوی  ،  1364،مرتضی  ،مطهری 

  192ص  ،جلد پنجم  ،قاموس قرآن  ،1365،سید علی اکبر ،قرشی 

  انتشارات امیر کبیر  ،آئین فطرت  ، 1363،سید محمود  ،سیاهپوش، 

   مدرسه عالی ساخت  نانجمن اسالمی دانشجویا ،فطرت  ،1361،مرتضی  ،مطهری، 

  96ص ،54و 55شماره ،اسفند  ،مجله معماری و شهر سازی ،فطرت و پیچیدگی های ذهنی،1378،مژگان  ،صولتی 

  114ص ،54و 55شماره ،اسفند  ،مجله معماری و شهر سازی ،روح قومی و روح زمانه ،1378، کمال  ،اطهاری 

  102-98ص ،54و 55شماره ،اسفند  ،مجله معماری و شهر سازی ،تحولتکامل و نو آوری،مجید  ،احمدیان 

 45ص  ، 21شماره  ،نشریه هنرهای زیبا ،هاآفرینش اثر هنری : بنیان ها و سویه ، 1384،حمیدرضا و منوچهر معظمی ،انصاری-

56 

 نشریه  ،ضرورت درک سزشت فضای معماری با استناد به رویکردهای معاصر مبتنی بر طبیعت  ، 1388،سوسن ،نورمحمدی

 58-49ص  ،37شماره  ،هنرهای زیبا 

  134-130ص  ، 54و 55اسفند شماره ،مجله معماری و شهر سازی ،راهی به سوی کمال  ،معماری  ، 1378،محمد رضا ،قانی 

  89.08.29 ،برنامه تلویزیونی : دور میز شب ،آفرینش هنری  ،دکتر غالم رضا  ،اعوانی 

  17ص  ، 88پاییز  ،انتشارات حرفه هنرمند ،آفرینش فرم  ،جعفر  ،اعرابی 

 5-4ص  ،4شماره ،نشریه پژوهشکده نظر ،ماهنامه منظر ،درآمد نسبت معماری با تکنولوژی، 1388 ،سید امیر ،منصوری 
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 53-45ص  ،28شماره  ،نشریه هنرهای زیبا،بروز حقیقت معماری در اثر،1385،بیان معماری،مریم،ماهوش 

  84- 62ص ،جلد اول ،نشر سازمان میراث فرهنگی کشور،عالم مثال و بیان فیزیکی آن، 1378 ،زهرا ،اهری 

 دانشگاه شهید ،پایان نامه دکتری،راه کریمان : پژوهشی پیرامون تربیت فطری معماران ،1380 ،امیر بهمن،ادیب زاده

 21-7ص،بهشتی

  16ص ، فرهنگستان هنر،  3جلد  ،هگلفلسفه و حکمت ,گزیده زیباشناسی ،1389،عبادیان , دکتر محمود 
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 www.loghatname.com 

 URL1 : http://fa.wikipedia.org/wiki/معماری-سبک 

 http://media.columbiamissourian.com/multimedia/2011/01/28/media/01282011_Igloo01_t_w

600_h3000.jpg 

 URL3 : http://www.alaska-in-pictures.com/data/media/9/inupiat-eskimo-igloo_438.jpg 

 URL4 : http://upload.iranvij.ir/images_aban/56493107133053102625.jpg 

 URL5 : http://alicemarshall.com/wp-content/uploads/2011/01/Igloo.jpg 

 URL6 : http://www.worldfortravel.com/wp-content/uploads/2012/07/Igloo-Log-Cabin-

Kakslauttanen.jpg 

 URL7 : http://www.worldfortravel.com/wp-content/uploads/2012/07/Inside-Igloo-

Kakslauttanen.jpg 

 URL8 : http://www.thecanadianencyclopedia.com/media/inuit-snow-house-1748.jpg 

 URL9 : http://www.ece.illinois.edu/images/about/history/reminiscence/goose/inside.gif 
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