
 

 

 

 
 

 های معماری متناسب با مفهوم کیفیت زندگی انسان در قرآن ظرفیت

 

هایمعماریمتناسببامفهومکیفیتزندگیانساندرقرآنظرفیت
 

 )ره( خمینی المللی امام استادیار، گروه معماری، دانشگاه بین : رضاسامه
 

 کریمای قرآن  رشتههای میان دوفصلنامه تخصصی پژوهش

 75- 108، ص 1393، شمارة دوم، پائیز و زمستان پنجمسال 

 11/8/1393تاریخ دریافت مقاله: 

13/11/1393تاریخ پذیرش مقاله: 
 

 چکیده

های قرآن  ای در ارتباط مفاهیم پایه در دانش معماری با آموزه رشته مقاله حاضر پیرامون موضوعی بین

داعیه یک اثر معماری، ارتقای سطح کیفی زندگی آدمی است و ترین  نظر این مقاله، مهم کریم است. از 

که کیفیت زندگی انسان،  کند؛ ازآنجایی های خود را از کیفیت زندگی انسان دریافت می معماری کیفیت

ابعاد مختلف معنایی خود را از نظام معرفتی معماران نسبت به مفهوم انسان و زندگی شایسته او اخذ 

در یک پژوهش، بدون توجه به نظام معرفتی افراد « کیفیت زندگی انسان»و « معماری»نماید، طرح نسبت  می

های  در دریافت از این دو مفهوم ممکن نیست. بر اساس مفروضات مقاله، بهترین و کارآمدترین نظام

ده ریزی ش های قرآن بوده که بر پایه وجود فطرت در آدمی طرح معرفتی، نظام معرفتی اسالم در قالب آموزه

رود؛ بنابراین این پرسش که  ، مبنای بنیادین کیفیت زندگی در آن به شمار می«حیات طیّبه»است و 

مثابه نظام معرفتی چه نقطه نظراتی درخصوص کیفیت زندگی انسان دارد و این  کریم به های قرآن آموزه

ردند. در این راستا گ ترین مسائل پژوهش قلمداد می نکات چگونه در معماری قابل پیگیری هستند، مهم

ای، مسائل معماری به همراه تحلیل مواضع نظری  رشته هدف این بوده است تا با طرح امکان پژوهش بین

مثابه معرفت پایه  به« شناسی انسان»کریم نسبت به موضوع انسان و زندگی وی انجام پذیرد؛ لذا موضوع   قرآن

شود و سرانجام ابعاد  ن مبتنی بر آن منجر میدر دانش معماری معرفی شده که به شناخت زندگی انسا

اند. سرفصل عمده  به عنوان دغدغه محوری رشته معماری مورد بازشناسی قرار گرفته« کیفیت زندگی انسان»

مطالعات بدین شرح بوده است: ابتدا ماهیت و هویت و منزلت انسان از منظر شریف قرآن مورد بررسی واقع 

عاد مختلف زندگی انسان در هستی، مراتب حیات آدمی متناظر با مراتب شده است. سپس با تأمل بر اب

های معماری، بر درک صحیح نسبت ابعاد کیفی معماری در  وجودی او معرفی و نهایتاً در تناظر با ظرفیت

 آیینه کیفیت زندگی انسان مؤثر و راهگشا بوده است.

  کریم معماری، انسان، کیفیت زندگی، حیات طیبه، قرآن کلیدواژهها:

                                                                                                                                        
  :نویسنده پاسخگوrsameh@arc.ikiu.ac.ir 
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 مقدمه-1

های کنونی، هسته تفکر در رابطه با ابعاد انسانی معماری، احترام به مردم و  بر اساس نظریه

حقوق آنها و خلق فضایی برای زندگی است؛ بنابراین در آینده هر اقدامی در عرصة شهر و محیط 

های  فرض (. در این عرصه نقش پیش229: 2010، 1مقولة انسان آغاز شود )گهلزندگی، باید از 

های مربوط به معماری بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که  پردازی شناختی در نظریه انسان

از آنجایی که  شناختی آن هماهنگ و سازگار است. ها با مبانی انسان های کلّی نظریه گیری سمت

ستدی معنادار است، امکان تعریف زندگی نیز در  و ویش در دادآدمی با هستی و محیط زیست خ

زندگی تعریف و معنای خود را از کیفیت حضور تر خواهد شد؛ زیرا  نسبت انسان و هستی روشن

گردد که در  این امر خود به نوع تلقّی از انسان برمی(. 39: 1388گیرد )فیضی،  انسان در هستی می

متناسب با شأن وجودی وی در فراهم آوردن امکان و های الزم و  پی شناخت شایستگی

 های زندگی اوست. فرصت

های بالقوه و مکنون آدمی در  دانیم هبوط انسان در این دنیا برای به فعلیت رساندن توانایی می

نهد که همان طرح  راستای تأمین نیازهای متعالی و ارتقای وی، رسالتی تازه بر دوش انسان می

از زندگی است. این زندگی که حاصل نسبت سازندة میان انسان و هستی است، ای  الگوی شایسته

برای تحقّق و نیل به کیفیت برازنده، متأثر از فهم دقیق آن دو مفهوم و فراتر از آن، متوقّف بر 

محیطی از محیط و تأثیر  شناسی کیفیت تعامل آنها با یکدیگر است. هرچند پیش از این، دانش روان

شناسی، رفتارهای فرهنگی  اکنون رشتة مردم آدمی بحث نموده است و اگرچه هم آن در رفتار

ای دیگر به این نگاه  شناسی، دریچه دهد و جامعه انسان را در فضای زیست مورد کنکاش قرار می

تر از مفاهیم انسان و  گشاید، الزم است با یک بازنگری در مفروضات این علوم، به طرحی عمیق می

ن راه کیفیت تعامل آن دو در ترسیم زندگی انسان در هستی بپردازیم تا راهی مناسب هستی و از ای

 های زندگی همچون معماری بیابیم. برای تحوّل در کیفیت سازه

گردد؛ لذا تعیّن آن در گرو  بنا بر مفروضات مقاله، معماری در ارتباط با انسان محقّق و معنا می

این راستا شناخت رابطة معماری با ساختارهای وجودی و یابد. در  نسبتی است که با انسان می

نمایاند. همچنین معماری  هویتی انسان و نیز با شئون مختلف زندگی وی امری الزم و ضروری می

ترین  که اغلب مکاتب نیز ساماندهی محیط را مهم بایست زندگی انسان را سامان دهد، چنان می

                                                                                                                                        
1. Gehl 
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اند. در واقع فضای معماری حاصل تجربة زندگی روزمرة  هها تلقّی کرد اصل در بهبود زندگی انسان

 (.17: 2006، 1آدمیان است )رندل

شود که فراتر از سرپناه و پاسخ به کارکردهای آشکار  از سویی معماری زمانی بهتر درک می

(. از آنجایی که انسان موجودی است که زندگی 93: 1382و ظاهری بدان نظر شود )راپاپورت، 

آوردن مکان زندگی انسان را بر عهده دارد. لذا معماری در  ند، پس معماری مسئولیت فراهمک می

عین توجه به این که انسان با آنچه پیرامون و آشنای اوست یگانه است، باز به انبساط در امتداد 

شود انسان وسعت بیشتری را در حوزة وجودی خود  وجودی انسان نظر دارد؛ زیرا موجب می

طور کلّی اتّصاف  ند و از این راه بساطت وجودی خویش را در جهان گسترش دهد. بهاحصاء ک

اش یاری نماید، عامل وضوح  بر هر صفتی از انسان که او را در زندگی و نحوة وجودی« معماری»

تعریف آن خواهد بود و این امر در گرو فهم همان مبانی معرفتی در مورد هستی، انسان و رابطة 

 باشد. یگر میآنها با یکد

بنابراین هدف از نگارش این مقاله، تأمل در مفاهیمی پایه است که بر مبنای آنها بتوان نسبت 

ترین مسئلة  موجود میان انسان را با نظام هستی و از این راه در ارتباط با زندگی به عنوان مهم

تعریف از انسان  طور عمیق روشن ساخت. از آنجایی که تعریف شایسته از معماری به معماری به

نماید، تفاوت در درک از معماری به عنوان  وابسته است و تلقّیات از انسان گاه بسیار متفاوت می

رو الزم است بخشی از مقاله به  های در ارتباط با انسان نیز طبیعی خواهد بود. ازاین یکی از پدیده

ل از این شناخت را با کیفیت شناخت ماهیت، هویت و منزلت انسان بپردازد تا بتواند رابطة حاص

 2زندگی او و در نتیجه با کیفیت معماری مورد بازشناسی قرار دهد.

در این مقاله سعی بر این بوده است تا طرح مسائل به همراه تحلیل مواضع نظری نظام معرفتی 

های قرآن مجید نسبت به موضوع انسان و زندگی وی انجام پذیرد موضوع  اسالم مبتنی بر آموزه

                                                                                                                                        
1. Rendell 

است و چون کلّی دربرگیرندة جزئی  "معماری"تر از  و آن کلّی "انسان"تر از  مفهومی کلی "هستی". از آنجا که 2

ارتباط است و ترتیب شناخت از مفاهیم کلّی به مصادیق جزئی گویاتر است، پس شناخت فلسفة وجودی معماری 

کند،  اساساً بشر به میزانی که به این سه اصل آگاهی پیدا می»مستقیم با شناخت فلسفة وجودی هستی و انسان دارد. 

شود: ادراک کیفیت و سرشت خویش، ادراک کیفیت و سرشت ساختمان جهان و ادراک کیفیت رابطة  انسان می

مفهوم تا آنجاست که بدون چنین ادراکاتی، حکمت  ( اهمیت شناخت این دو138: 1389)شریعتی، « خویش با جهان.

 نماید. تبع آن شناخت معماری غیرممکن می حضور و معنای زندگی انسان در هستی و به

77 

 



 

 

 1393/ شماره دوم/ پائیز و زمستانپنجمرشته ای قرآن کریم/ سال دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان

 

مثابه معرفت پایه در دانش معماری معرفی شده که به شناخت زندگی مبتنی بر آن  شناخت انسان به

به عنوان دغدغة محوری رشتة معماری مورد « کیفیت زندگی انسان»شود و سرانجام  منجر می

 بازشناسی قرار خواهد گرفت.

 

ماهیتوهویتانسان-2

نظر دارند که از یک سو برای دریافتن  موضوع اتّفاقبسیاری از اندیشمندان نسبت به این 

لذا هرچه از عالم  1حقیقت انسان، باید وجود وی را از هرچه خارجی و عرضی است پاک کرد؛

خارج بر انسان نازل شود، پوچ و باطل است و ذات انسان تابع شرایط خارجی نیست. از سوی 

گی و رفتار او وجود ندارد و اگر به این دیگر برای شناختن انسان طریق دیگری جز شناخت زند

توان انسان را در یک فرمول سادة واحد  وجه نمی  هیچ  طریق عمل شود درخواهیم یافت که به

(. این در حالی است که حکمای اسالمی موضع متفاوتی در 35: 1388خالصه نمود )کاسیرر، 

ی مثال ایشان شناخت حقیقت انسان را برا اند. راستای شناخت انسان از قرآن برداشت و ارائه نموده

؛ ثانیاً «ماهیت» نهاست و « وجود»دانند؛ زیرا اوالً این حقیقت از سنخ  به علم حصولی ممکن نمی

انسان مانند سایر موجودات، مقام و منزلت مشخص و ثابتی ندارد و همواره در تحوّل و تکامل 

 (.135، 8: ج 1368است )مالصدرا، 

ظاهر  شود و آنان که آدمی را تنها به یاد می« حیوان ناطق»سان به در علوم بشری از ان

دانند که از حیث حیات با دیگر جانوران مشترک و از جهت  ای می شناسند، او را موجود زنده می

از نظر فالسفه بهترین راه برای تعریف انسان، حدّ تام در تعریف منطقی  .نطق از آنها متمایز است

خوانند؛ یعنی موجودی که عالوه بر دارا بودن  می« حیوان ناطق»ب انسان را است. لذا ایشان اغل

 خصوصیات حیوانی، نطق و عقل نیز دارد. در این تعریف، حیوان جنس انسان و ناطق فصل اوست.

بایست تفاوت حیات انسان با سایر موجودات  اشکال نخست این تعریف در این است که می

گاه از مدار وجود  شد که در بقا، امتداد و عدم نابودی اوست. لذا انسان هیچ زنده در نظر گرفته می

نیست تا وی را با جانوران « حیوان»رود؛ بنابراین آنچه به منزلة جنس انسان است،  بیرون نمی

                                                                                                                                        
بودن وی، گفتن آن چیز سودمند باشد )کاسیرر،  . درخصوص انسان چیزی نباید گفت مگر این که به اعتبار انسان1

1388 :29.) 
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( و از جنس روح که 103-104الف: -1389آملی،  )جوادی 1است« حی»شترک سازد؛ بلکه م

 است.« نفس»یافته به جسم که همان  میرد؛ اما نه روح مجرّد، بلکه روح تعلّق هرگز نمی

الفصول دیگری هم نیاز است تا  از نظر قرآن، غیر از حیات گیاهی، حیوانی و انسانی، به فصل

او یعنی خداگرایی مسبوق « تألّه»به شمار آید. این فصل ممیّز انسان در قرآن ناشی از  «انسان»کسی 

شود؛ زیرا  به خداشناسی است و تمایز انسان از جانداران دیگر در نطق و سخنگویی او خالصه نمی

وجود آدمی در قلمرو عقل و فطرت در گرایش او به حقیقت نامحدود است که همان خالق اوست 

(. از منظر شریف قرآن، انسان حقیقی کسی است که در محدودة 17ب: -1389آملی،  )جوادی

حیات حیوانی متوقّف نباشد؛ حتی انسانیت خود را تنها به نطق یا تفکر محدود نسازد؛ بلکه باید 

انتهای تألّه گام بردارد و  حیات الهی و جاودانه خویش را به فعلیت برساند و همچنان در سیر بی

ل انسان را تا مقام خالفت و مظهریت اسمای حسنی و تخلّق به اخالق الهی بپیماید طرق تکام

 رساند. می« حیّ متألّه»(. این امر انسان را به حقیقت 106الف: -1389آملی،  )جوادی

المخلوقین است، بلکه  تنها اشرف و احسن کریم، انسان نه در بیان قرآناما از نظر مقام و منزلت 

از آنجایی که  2را به وی عطا نموده است.« اهلل خلیفه»ت که خداوند عنوان تنها موجودی اس

آید که مقام آدمیت  ، چنین برمی3نیاز خالفت، به مقام انسانی مربوط است و خداوند از جانشینی بی

و انسانیت است و نه مقام انسان و مقصود از آن، این است که آدمی در صورت کمالی آن و 

نمای خدای سبحان خواهد شد و در امر خدانمایی نیابت خواهد  آیینة تمامصیرورت الهی خود، 

 یافت.

                                                                                                                                        
، لِيُنْذِرَ مَنْ کَانَ حَيّاً  وَ مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِالَّ ذِکْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ»سورة یس:  70و  69. اشاره به آیات 1

 «وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْکَافِرِينَ

 «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ... وَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَالَئِکَةِ»سورة مبارکة البقره:  30. اشاره به آیة 2

نیاز مطلق از هر چیز و کسی است و ثانیاً در همه حاالت همراه تمام موجودات خود حاضر  . زیرا اوالً خداوند بی3

است. از دیدگاه اسالم حکومت از آن خدا است. کسی که از سوی خدا نصب شود، طبعاً خلیفه خدا است. این 

یک امر تشریعی، جعلی و اعتباری. خالفت از گذشتگان است. این خالفت یعنی جانشینی آدم به  خالفتی است در

(. اگر صرفاً مسئلة جانشینی کسی به جای کسی بود )و نه 81-83: 1390یزدی،  جای مخلوقات قبل از او )مصباح

طور کلّی غرض اصلی آفرینش  بهجانشینی خدا(، دیگر چه نیازی بود به اینکه فرشتگان بر لیاقت خود تأکید کنند؟ 

 انسان، تحقّق خالفت الهی روی زمین بوده است که حکایت از پایگاه مقام آدمی نسبت به سایر آفریدگان نیز دارد.
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زند، نفس )روح  دانیم در مراتب وجودی انسان آنچه که انسانیت انسان را رقم می همچنین می

( اما انسان از آن جهت که دارای روح الهی 61: 1392متعلّق به جسم( است. )سامه و صداقت، 

یابد و نه بواسطة جسم خاکی و نفس؛ زیرا تنها از طریق روح است که  خدانمایی میاست، زمینة 

به  1«تعلیم اسماء»تواند مستقیماً تمام معانی را از پروردگار دریافت کند و خالفت را از راه  انسان می

عالوه  قرآن انسان را گاه ستایش و گاه نکوهش کرده وشود  از این منظر مشاهده میدست آورد. 

ها و  ترین مدح عالیبر زبان تمجید گاهی با زبان مالمت و توبیخ نیز با انسان سخن گفته است. 

های قرآن دربارة اوست تا جایی که وی را از آسمان و زمین و از فرشته برتر و  ترین مذمت بزرگ

در برخی آیات آدمی به صفاتی منفی  2تر شمرده است. در همان حال از دیو و چارپایان پست

انسان از  کند. تّصف است که حتی آن صفات نیز خاص انسان است و او را از حیوانات جدا میم

، 2جو ، ستیزه1، نومید6، ناسپاس5پیشه ، ستم4، ضعیف و ناتوان3منظر قرآن، موجودی همواره در رنج

                                                                                                                                        

و  «علم به اسماء»مالک تفویض خالفت الهی « وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ...»سورة مبارکة البقره:  31. اشاره به آیة 1

( و در 84-85: 1390یزدی،  ندارد )مصباح معیت بین االسماء است. این امر داللتی بر انحصار در حضرت آدم )ع(جا

 رسند. شوند که به آن مقام می میان نوع انسان، افراد دیگری یافت می

 «يمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِ»سورة مبارکة التین:  5و  4. اشاره به آیات 2

 . اشاره به برخی آیات قرآن:3

 «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ کَدْحاً فَماُلَقِيهِ»سورة مبارکة االنشقاق:  6آیة  -

 «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي کَبَدٍ»سورة مبارکة البلد:  4آیة  -

 «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْکُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً»سورة مبارکة النساء:  28اره به آیة . اش4

 . اشاره به برخی آیات قرآن:5

 «ا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌوَ آتَاکُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَ تُحْصُوهَ»سورة مبارکة ابراهیم:  34آیة  -

 «... إِنَّهُ کَانَ ظَلُوماً جَهُوالً»سورة مبارکة االحزاب:  72آیة  -

 . اشاره به برخی آیات قرآن:6

نَجَّاکُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ کَانَ وَ إِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِالَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا »سورة مبارکة االسراء:  67آیة  -

 «الْإِنْسَانُ کَفُوراً

 «وَ هُوَ الَّذِي أَحْيَاکُمْ ثُمَّ يُمِيتُکُمْ ثُمَّ يُحْيِيکُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَکَفُورٌ»سورة مبارکة الحج:  66آیة  -

 «... فَإِنَّ الْإِنْسَانَ کَفُورٌ»سورة مبارکة الشوری:  48آیة  -

 « وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَکَفُورٌ مُبِينٌ»سورة مبارکة الزخرف:  15آیة  -
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 11و زیانکار 10، سرکش9، مغرور8، فسادکار7، حریص6، فراموشکار5گر ، مجادله4، بخیل3شتابزده

 است.

                                                                                                                                        

 « قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَکْفَرَهُ»سورة مبارکة عبس:  17آیة  -

 «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَکَنُودٌ»سورة مبارکة العادیات:  6آیة  -

 برخی آیات قرآن: . اشاره به1

 «وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کَفُورٌ»سورة مبارکة هود:  9آیة  -

 «سَّهُ الشَّرُّ کَانَ يَئُوساًوَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَى بِجَانِبِهِ وَ إِذَا مَ»سورة مبارکة االسراء:  83آیة  -

 «الَ يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَ إِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ»سورة مبارکة فصلت:  49آیة  -

 . اشاره به برخی آیات قرآن:2

 « خَصِيمٌ مُبِينٌخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ »سورة مبارکة النحل:  4آیة  -

 « أَ وَ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ»سورة مبارکة یس:  77آیة  -

 . اشاره به برخی آیات قرآن:3

 «انَ الْإِنْسَانُ عَجُوالًوَ يَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ کَ»سورة مبارکة االسراء:  11آیة  -

 « خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيکُمْ آيَاتِي فَالَ تَسْتَعْجِلُونِ»سورة مبارکة االنبیاء:  37آیة  -

خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَ کَانَ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ »سورة مبارکة االسراء:  100. اشاره به آیة 4

 «الْإِنْسَانُ قَتُوراً

ءٍ  وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ وَ کَانَ الْإِنْسَانُ أَکْثَرَ شَيْ»سورة مبارکة الکهف:  54. اشاره به آیة 5

 «جَدَالً

 . اشاره به برخی آیات قرآن:6

عُو إِلَيْهِ مِنْ وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا کَانَ يَدْ»مبارکة الزمر: سورة  8آیة  -

 «... قَبْلُ

 « بِجَانِبِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍوَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَى »سورة مبارکة فصلت:  51آیة  -

 «إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً»سورة مبارکة المعارج:  19. اشاره به آیة 7

 « بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ»سورة مبارکة القیامه:  5. اشاره به آیة 8

 «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِيمِ»ة االنفطار: سورة مبارک 6. اشاره به آیة 9

 « کَالَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى»سورة مبارکة العلق:  6. اشاره به آیة 10

 «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ»سورة مبارکة العصر:  2. اشاره به آیة 11
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بر  1آدم به کنایه از نوع انسان مکرّم بوده و بر بسیاری از موجودات برتری دارد. در قرآن بنی

این مبنا ظاهراً تمام فرزندان آدم، مورد تکریم الهی هستند و یک دسته آیات قرآنی ناظر به کرامت 

ارد، به اعتبار این است که متعلّق تکوینی انسان هستند. بر این اساس اگر انسان فضیلتی هم د

ها از آنِ خدا است و جایی که پای اختیار به  های الهی است وگرنه باید گفت این کرامت تکریم

میان آید، دیگر جای کرامت همگانی نیست. لذا مفاهیم ارزشیِ اخالقی در سایة ارتباط افعال 

ر واقع ستایش اخالقی در حق کسانی گردد. د ارادی انسان با کمال حقیقیِ همان افعال مطرح می

دهند. لذا این امر غیر از کرامت تکوینی انسان است  روا است که با اختیار خود، کاری انجام می

ترین وجه کرامت آدمی، بصیرتی است که انسان  (. از نظر قرآن مهم93-95: 1390یزدی،  )مصباح

اراده و قوای خویش مسیر کمال را  تواند با تکیه بر آن و استخدام و می 2بر نفس خویش دارد

یابد و هم  بپیماید. در نتیجة این آگاهی و بصیرت است که هم به مقام راستین خویش دست می

 آورد. جهان را از طریق علم به تسخیر خود درمی

از سویی زندگی محل اتّصال و التقاء انسان و جهان است؛ یعنی برآمده از ماهیت وجودی 

قرارگرفتن این دو گوهر در مدار یکدیگر. ارتباط با زندگی ارتباطی است که در آدمی و هستی و 

تواند متناسب با موضع  است. هر فردی می« بودن»صور مختلف ایجادکنندة شناخت متناسب با 

( و در این راستا باید موقعیت خویش را 316: 1388خودش، با هستی ارتباط برقرار کند )فاطمی، 

های خود در ترسیم  سد تا بر اثر این شناخت به نقش انسان در هستی و مسئولیتنسبت به هستی بشنا

سازد، روشن  یک زندگی شایسته در آن پی ببرد؛ زیرا بر این اساس نوع نظامی که زندگی او را می

 (.57: 1388گردد )سیدقطب،  می

 

زندگیانسان-3

رغم این ادّعا، دور از  مصداق کامل امر سهل و ممتنع است؛ اما علی« زندگی»سخن در باب 

انتظار است که امروزه آدمی بتواند بدون توجه ژرف و عمیق نسبت به زندگی و قلمرو معنایی آن 

هایی از جنس چیستی  روست که وی خود را با پرسش به حیاتی بالنده دست یابد. شاید ازاین

                                                                                                                                        
آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ  لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي وَ»سورة االسراء:  70. اشاره به آیة 1

 «عَلَى کَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيالً

 «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»سورة القیامه:  14. اشاره به آیة 2
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بردن بالندگی  چرایی یا چگونگی آن مقرون کرده است که البته این به معنی زیر سؤال زندگی و 

حیات گذشتگان نیست؛ بلکه توجه به این واقعیت است که انسان امروز، خود را فاقد چیزی 

 اند. داند که در گذشته واجد آن بوده می

ران که از تولّد تا مرگ را در ظاهراً زندگی برای انسان واجد هویتی است گسترده در هر ک

تنها گریزی از زندگی ندارد، بلکه گاهی مولود شرایط زندگی  برگرفته است. در این پهنه، انسان نه

ترین مفهوم در ارتباط با انسان به عنوان موجودی زنده و دارای حقّ  خویشتن است؛ لذا بدیهی

رو هیچ  ازاین یه افکنده است.است که اقتضائات آن بر تمام حاالت وی سا« زندگی»حیات، 

ای  نیازی خویش از گفتمان زندگی نبوده است و هر حوزه ای قادر به استدالل برای کتمان بی فلسفه

طور ویژه، مسائلی از زندگی را در سرلوحة موضوعات متناظر با زمینة پژوهشی  از معارف بشری به

آسودگی در پرتو عدالت، پزشکان به  دانان به اند. برای مثال حقوق خویش موردتوجه قرار داده

شناسان به آرامش روح و روان و در نهایت معماران به آسایش در  سالمت و بهداشت جسم، روان

« زندگی»ای که در این مجال موضوع بحث است،  هرحال، پدیده بهاند.  فضای زندگی پرداخته

 دهد. است و پرسش از ماهیت آن، انسان را به سوی تعریف زندگی سوق می

ماهیتزندگیانسان-3-1

، پرسش از چیستی آن است که رویکردی «زندگی»نخستین گام در واکاوی مفهوم 

دستیابی به آن، تالش برای   شناسانه دارد و در جهت یافتن ماهیت واقعی زندگی است که راه هستی

سان چون کسی ارائة تعریفی از زندگی خواهد بود. از آنجایی که تعریف امری انسانی است و ان

تواند مصداقی از زندگی باشد؛ اما این نکته که آیا این  زید، پس خود می است که زندگی را می

پردازد، محل تأمل  کند یا انسان است که به تعریف زندگی می زندگی است که انسان را تعریف می

ثر است. است. شک نیست که اقتضائات زندگی در نوع نگاه آدمی به خودِ زندگی و انسان مؤ

 کند. شود و در این سیر، زندگی را نیز تعریف می گویا انسان در زندگی تعریف می

هرچند قدر جامع حیات در جانداران، محدود بودن میان زمان تولد و مرگ موجود زنده در 

توان به مفهوم حقیقی  در دست نباشد، نمی« زنده»این جهان است، اما تا تعریف مشخصی از مفهوم 

دست یافت. از آنجایی که موجودات از جهت برخورداری از حیات با یکدیگر، بسیار « زندگی»

بودن،  خوبی تبیین نمود. گاهی زنده بودن را در این تفاوت به توان مفهوم زنده تفاوت دارند، می
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جان هستند ولی نسبت به  بسا چیزهایی که بی  دهد که ماهیتی استعاری دارد. چه کیفیتی را ارائه می

ای از حیات ندارد  نمایند. برای مثال شعلة آتش چنین است: خود بهره تر می ودات جاندار، زندهموج

(. این کیفیت نشان از 26: 1381سوزاند گویی زنده است )الکساندر،  سوزد و می اما تا زمانی که می

کرده  هایی احساس ایم و اینک آن را در وجود چنین پدیده درکی دارد که ما در ذهن خود داشته

 دهیم. بودن آنها می و حکم به زنده

« حیوان»یعنی زنده و « حیّ»یعنی زندگی و « حیات»از نظر بسیاری از اندیشمندان اسالمی، 

طور عام عبارت از نحوة وجود آن و منشئیت آثار آن  یعنی موجود زنده. حیات هر موجودی به

آنها مترتّب باشد، زنده و دارای حیات هستند که آثار وجودی بر  موجود است. موجودات مادامی

(. لذا نخستین اثر حیات که موجودی در 25-30ق:  1410و مالصدرا،  220: 1379)سجادی، 

پذیرد، تغذیه، نشو و نما و تولید است و در مرتبة بعد حس و حرکت و پس از آن  معرض حیات می

 (.9ق:  1410تمیز است )مالصدرا، 

بازگشت به این دارد که موجود در وضعیتی قرار داشته باشد تا آثاری که بنابراین معنای حیات 

از آن مطلوب است بر آن مترتّب گردد و از این منظر حیات انسان عبارت است از آنکه آدمی در 

جهت  مسیر هدایت فطری الهی قرار گیرد و از عقل و روح پاک انسانی برخوردار باشد. بدین

از آنجا که فطرت نحوة خاصی از آفرینش است  1ات انسان دانسته است.کریم دین را مایة حی قرآن

که حقیقت انسان بر اساس آن سرشته شده است. لذا انسان حقیقتی است که در مقام علم و عمل با 

کند؛ بنابراین معرفت و آگاهی انسان حصولی و تحمیلی نیست و در نهاد وی  فطرت زندگی می

و پایدار، فراگیر و همگانی است و زندگی انسان را از حیات سایر تعبیه شده است. همچنین ثابت 

 سازد. موجودات متمایز می

 شود که عبارتند از: اما مراتب زندگی انسان نیز متناظر با مراتب وجودی انسان تعریف می

 زندگی طبیعی متناظر با جسم انسان است. الف(حیاتمادی:

 زندگی غریزی متناظر با نفس انسان که به مانند حیات بدن نیست. ب(حیاتنفسانی:

 زندگی فطری متناظر با روح انسان پ(حیاتمعنوی:
                                                                                                                                        

در  «احیاء»« ...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا يُحْيِيکُمْ »سورة مبارکة االنفال:  24ره به آیة . اشا1

یونس به  المیزان و در تفسیر سورة در تفسیر طباطبایی عالمهتر است.  تر به حیات عالی اینجا به معنی انتقال از حیات پست

 اند. این موضوع به تفصیل پرداخته
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جهت است که  هرچند ارزش حیات در مقایسه با مرگ است، اما درخصوص انسان بدین

سان در گرو شود؛ بنابراین سعادت ان ساز زندگی جاوید وی در این جهان سپری می بخش سرنوشت

بهاترین نعمتی است که  چگونگی حیات یا کیفیت زندگی او در این جهان است. لذا حیات گران

یک موجود زنده از آن برخوردار است و قرآن همة ارزش حیات را به سبب آثار و نتایج آن قائل 

را در آن تواند زندگی جاوید خود  واقع سرمایة آدمی، زندگی اوست و با این سرمایه می است. به

 سرا رقم زند.

و در مقابل  1داند خداوند در قرآن مردگانی )شهیدان( که مرگشان مایة حیات است را زنده می

یک از آثار حیات انسانی در آنها تجلّی ندارد، در شمار مردگان قلمداد  زندگانی را که هیچ

شود که مرتبة  یاد می« الدنیا حیات»ای از حیات به نام  در این کتاب آسمانی از مرتبه 2کند. می

یعنی حیات اخروی به تر حیات انسانی، حدّفاصل میان حیات غریزی و حیات فطری است؛  نازل

عنوان حیات حقیقی معرفی شده و زندگی دنیا مرحلة گذار و حصول آمادگی برای حیات جاوید 

 3چیزی جز بازی و سرگرمی معرفی نشده است.اخروی بوده و 

معنایزندگیانسان-3-2

دانستیم که پرسش از زندگی گاهی پرسش از چیستی و ماهیت آن است که به تعریف زندگی 

گردد و گاهی پرسش از غایت و محتوای آن. در واقع تعریف زندگی، ماهیت آن را  ختم می

شناسانه دارد و در پی آن  دگی رویکردی شناختکه پرسش از غایت زن سازد؛ درحالی مشخص می

                                                                                                                                        
 . اشاره به برخی آیات قرآن:1

 « وَ الَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَ لکِنْ الَ تَشْعُرُونَ»سورة مبارکة البقره:  154آیة  -

 « الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَ الَ تَحْسَبَنَّ»عمران:  سورة مبارکة آل 169آیة  -

فإِنَّکَ الَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَ الَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا »سورة مبارکة الروم:  52سورة مبارکة النمل و آیة  80. اشاره به آیة 2

 « مُدْبِرِينَوَلَّوْا 

 . اشاره به برخی آیات قرآن:3

 «...الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا »سورة مبارکة االعراف:  51آیة  -

 «ارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَ فَالَ تَعْقِلُونَوَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِالَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّ»سورة مبارکة االنعام:  32آیة  -

« لَمُونَوَ مَا هذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِالَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ کَانُوا يَعْ»سورة مبارکة العنکبوت:  64آیة  -

 و بسیاری آیات دیگر
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است که زندگی را در ارتباط با انسان معنا کند. چون تعریف زندگی به ترسیم آرمان و هدف برای 

 سازد که غیر از تعریف است. انجامد، بر آن معنایی را نیز مترتّب می زندگی می

گردد، پس انسان  در انسان معنا می شود و جهان از آنجایی که انسان در زندگی تعریف می

(. لذا معنای زندگی انسان، اساس 497: 1388مفسّر زندگی است و زندگی مفسّر انسان )مجتبایی، 

معنی است؛ بنابراین معنای زندگی، همان  جهان است و بدون تفکر، رسیدن به معنای زندگی بی

 .(72: 1388دینانی،  جستن معنای زندگی با تکیه بر قدرت اندیشه است )ابراهیمی

کردن هر  اش تفاوت دارد و چون نوع زندگی بودن انسان با زندگی همچنین دانستیم زنده

تواند موجب تفاوت در معنای  رو تفاوت در شیوة زندگی، می انسان، معنای زندگی اوست، ازاین

ند اهداف زندگی شود. همچنین مقصود از معنای زندگی آن نیست که معنایی انتخاب شود که بتوا

از پیش تعیین شدة افراد از زندگی را فراهم کند؛ بلکه باید انعکاسی از زندگی واقعی نیز باشد و 

خوبی تبیین نماید تا از این راه اهدافی را هماهنگ و متناسب با شیوة زندگی او در  بتواند آن را به

تواند چهرة  ر است که میجهت دستیابی به معنایی مطلوب برانگیزاند. در واقع تنها زندگی هدفدا

ها قرار دهد )جعفری،  واقعی حیات را از مفهوم یک پدیدة معمولی باالتر ببرد و در محدودة ارزش

(. اساساً میزان انسان بودن انسان، به میزان درک او از معنای زندگی است؛ بنابراین 116: 1388

با زیستن یک حیوان برابر است؛ کند و زیستن او  داند، زندگی نمی کسی که معنای زندگی را نمی

 1لذا این زندگی چندان هم ارزش زیستن ندارد.

کند، باید تعریفی از آن در  اما درخصوص اهداف زندگی، واضح است کسی که زندگی می

اختیار داشته باشد تا قادر باشد غایتی برای زندگی خویش در نظر بگیرد و این اندیشیدن است که 

کنندة هدف است،  دهد؛ یعنی نیروی اندیشه که تعیین های رسیدن به هدف را نشان می راه

طور کلّی مسئلة زندگی بستگی به این دارد که هدف  باشد؛ بنابراین به آن نیز می دهندة راه نشان

کردن را باید در ارتباط با  (. از آنجایی که زندگی72-73: 1388دینانی،  زندگی چه باشد )ابراهیمی

                                                                                                                                        
(. حال باید Popkin, 1956« )زندگی نسنجیده، ارزش زیستن ندارد»است که  سقراطاین موضوع یادآور سخنی از . 1

چیست؟ انسان پیوسته در جستجوی شناخت نفس خویش است و همین معاینة دقیق و  «زندگی سنجیده» دید که مفهوم

(. ناسنجیده آن چیزی 38aطون: آپولوژی بخشد )افال رویة انتقادی در قبال زندگی است که ارزش واقعی بدان می

است که هنوز تعریف و تبیین نشده است و سنجیده محتوای محدود یا متناهی جهان بسامان است. البته ناسنجیدنی با 

 (.32: 1384تعریف نیست دارد )گنون،  نسنجیده تفاوت داشته و حکایت از امر غیرمتناهی و آنچه قابل
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خودِ زندگی معنی کرد، اساساً شاید خودِ بودن در جریان زندگی، هدف زندگی باشد؛ یعنی جاری 

انسان در جریان زندگی، رابطة مستقیمی با زندگی دارد و کاشف مفاهیمی است که خود بودن 

 (.310: 1388هدف زندگی هستند )فاطمی، 

یا هدف زندگی و دیگر « هدف فعل»در مسئلة هدف زندگی، دو بحث مطرح است: یکی 

ای گفته  به فایده که هدف انسان از زندگی است. در افعال ما هدف« هدف فاعل از انجام فعل»

کند؛ لذا هر فاعل باشعوری، در  گیرد و برای رسیدن به آن تالش می شود که انسان را در نظر می می

دیگر مطلوبی دارد و چون آن را کمال و خود را فاقد  عبارت کند و به افعال خود هدفی را دنبال می

(؛ بنابراین 59الف: -1389 آملی، کند )جوادی بیند، برای رسیدن به آن کاری می آن کمال می

 دهد رسیدن به کمالی است که فاقد آن است. هدف انسان از افعالی که انجام می

های  اما هر مکتبی نیز غایت و آرمان و هدفی برای حیات انسان قائل است که جملگی فعالیت

مراتبی بوده که  تواند تابع سلسله می پذیرد. غایت و آرمان حیات  انسان در راه تحصیل آنها انجام می

بنابراین هدف فعل انسان یا هدف زندگی، از مادیت و دنیا آغاز شده و به معنویت منتهی شود؛ 

کند و  رو است که دین هدف زندگی را معرفی می تواند در طول هدف آن مکتب باشد. ازاین می

 (.83: 1388دینانی،  کامالً با زندگی مرتبط است )ابراهیمی

، هدف زندگی نیز خود 1داند می« عبادت»کریم هدف خلقت را منحصراً   از آنجایی که قرآن

در نظام معرفتی قرآن، انسان موجودی مختار است که برای همة افعال خود گردد.  مشخص می

دهد. بنابراین هر  های خویش را برای دستیابی به آن انجام می گیرد و فعالیت اهدافی را در نظر می

دفی است که تمام اعمال اختیاری او در راستای وصول به آن کس در زندگی خود دارای ه

 شوند. معنادار می

معرّفی شده « اهلل لقاء»و « قرب الهی»شناسی قرآنی، هدف نهایی و غایی انسان  بر اساس انسان

های مکانی و زمانی اعتباری نیست. زیرا خداوند  است. روشن است که این وصول، از سنخ تقرّب

ای مکانی یا زمانی برقرار کرد. بلکه به معنی تکامل  ندارد که بتوان با او رابطه متعال وجود مادی

یعنی انسان از نظر قرآن، غایت زندگی انسان تخلّق به اخالق الهی است؛ سعة وجودی انسان است. 

                                                                                                                                        

البته عبادت دارای مفهومی بسیار « وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِيَعْبُدُونِ»بارکة الذاریات: سورة م 56. اشاره به آیة 1

 (.104: 1388تواند تمام قلمرو حیات آدمی را در بر بگیرد )جعفری،  تر از وجه رایج آن است و می وسیع

87 

 



 

 

 1393/ شماره دوم/ پائیز و زمستانپنجمرشته ای قرآن کریم/ سال دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان

 

دادن و توجه به غیر  ای از کمال وجودی برسد که وجود او خدایی گردد. اصالت تواند به مرتبه می

البته درستی درک نکند.  شود که انسان رابطة وجودی خود را با خالق خویش به باعث میخدا 

اما ارادة تشریعی نیز بر این است که انسان با  1برپایة ارادة تکوینی رفتن به سوی خدا قهری است؛

و در این خصوص رضایت خود را در گرو رضایت خداوند  2اختیار به سوی خداوند گام بردارند

توان گفت تنها راه رسیدن به هدف  های قرآن، می به تعبیر دیگر، بر اساس آموزه 3دهد. یقرار م

 (.51-56: 1391)شریفی،  4است« بندگی»نهایی، همان 

زندگیانسان5شکلوشیوه-3-3

کند که مبیّن اوست؛ پس زندگی انسان  هر فعل آدمی در جریان زندگی یک شکل ایجاد می

گردند؛ اما این سؤال همواره مطرح  دربرگیرنده افعالی انسانی است که شکل خاصی را موجب می

کنند و اگر در شیوة زندگی متفاوت از هم  ها به یک شکل زندگی می آیا همة انسانبوده که 

در طول تاریخ هیچ دو  رسد، آن است که در چیست؟ آنچه که بدیهی به نظر میهستند، تفاوت 

های بسیار وجود داشته است.  حسب شیوه، شباهت اند؛ اگرچه به انسانی، یکسان زندگی نکرده

 ها یک شکل نیست اما احکام ثابتی بر صورت کلّی زندگی انسان حاکم است. زندگی همة انسان

های مختلف  دهد و به صورت لیّات گوناگونی از خود نشان میزندگی در دوران مختلف، تج

گذارد )فاطمی،  شود و متناسب با تجلّیاتش در ادوار مختلف، آثار متفاوتی برجای می نمایان می

کنند و نه نفس  (؛ اما باید در نظر داشت که این کیفیات زندگی هستند که تغییر می307: 1388

ها مشترک و بسیار مشابه  آنجا که صورت کلّی افعال انسان از(. 501: 1388زندگی )مجتبایی، 

توان شکلی کلّی از زندگی را برای نوع انسان تصوّر نمود که به تناسب افعالی که از هر  است، می

                                                                                                                                        

 « الْإِنْسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ کَدْحاً فَماُلَقِيهِيَا أَيُّهَا »سورة مبارکة االنشقاق:  6. اشاره به آیة 1

 « وَ قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ»سورة مبارکة الصافات:  99. اشاره به آیة 2

 . اشاره به برخی آیات قرآن:3

 «ةًارْجِعِي إِلَى رَبِّکِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ»سورة مبارکة الفجر:  28آیة  -

عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ جَزَاؤُهُمْ »سورة مبارکة البینه:  8آیة  -

 «... رَضُوا عَنْهُ

 «مُسْتَقیمٌهذا صِراطٌ   وَ أَنِ اعْبُدُونی»سورة مبارکة یس:  61. اشاره به آیة 4
5.life style & form of life 
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ها و نیازهایش، زندگی وی نمود خاصی را در بر خواهد  زند و به اقتضای خواست فرد سرمی

 داشت.

تر کردن زندگی و  زدن سرنوشت و اعمال اراده در مطلوب اختیار در رقمانسان در اینجا یعنی 

اندیشی در جهت ارتقاء و تکامل خویشتن؛ لذا اگر بپذیریم انسان برای هر فعلی که در  غایت

توان غایتی  گردد، صورتی غایی در اختیار دارد، بر شکل زندگی او می زندگی خویش مرتکب می

وی تأثیرگذار است. آنچه در نهایت صورت غایی زندگی را در  فرض نمود که بر نوع نیازهای

سازد، بسیار  دهد و از این راه شکل مطلوبی از زندگی را برای وی متصوّر می اختیار انسان قرار می

 متأثر از باورهایی است که وی از جهان در روند زندگی خویش دریافته است.

ت حضور انسان در جهان در قالب رویدادهای شامل تمام تجربیا« شیوة زندگی»در این راستا 

دیگر اگر شکل زندگی انسان،  عبارت گذارند. به زندگی است که بر شکل زندگی تأثیر می

موضوعی فرهنگی است که متأثر از استعدادها و نیازهای او مقیّد به زمان و مکان است، شیوة 

اهمیت موضوع در مرتبط است. های زندگی متأثر از باورهای یک فرهنگ  زندگی انسان به سبک

 تواند موجب تفاوت معنای زندگی شود. اینجاست که تفاوت در شیوة زندگی، می

ای نسبتاً ثابت است که فرد اهداف خود را از آن راه دنبال  سبک زندگی شیوه»، 1آدلراز نظر 

سبک پذیر شخصیت افراد است. لذا  کند. به سخن دیگر، سبک زندگی، بُعد عینی و کمّیت می

)کاویانی، « زندگی عبارت است از مشی کلّی افراد در جهت رسیدن به اهداف و غلبه بر مشکالت.

تواند متأثر از نوع  ای می توان پنداشت که سبک زندگی هر فرد و جامعه ( بنابراین چنین می8: 1391

متأثر از  های حاکم بر ایشان باشد. به تعبیر دیگر، سبک زندگی هر کسی باورها و بیانگر ارزش

اهداف یا هدف غایی او در زندگی است؛ زیرا رفتارها و آداب متناسب با خود را بر فرد الزام 

 کند. می

بیند، همة شئون زندگی خود را در  رو کسی که تقرّب به خدا را هدف نهایی خود می ازاین

)شریفی، بخشد  دهد. یعنی به همة جزئیات زندگی خود صبغة الهی می مسیر این هدف قرار می

تنها در مسجد که در خانه، بازار، مدرسه، محل کار و خیابان  (. یک مسلمان نه34-33: 1391

اندیشد و طبیعتاً مدلی را که بیشترین بندگی در آن اشراب شده و  نخست به رضای خدا می

                                                                                                                                        
  Alfred W. Adler, 1870–1937 پزشک و روانشناس اتریشی: .1
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هماهنگی الزم با دستیابی به قرب الهی را داشته باشد در زندگی فردی و اجتماعی خود مطلوب 

بودن شیوة زندگی به این معنا است که سبک  بودن آداب و توحیدی رو اسالمی داند. ازاین یم

به  1در حیات معنوی باشد.« عبودیت الهی»زندگی بتواند انسان را از دنیاپرستی برهاند و بسترساز 

: 1362ادب الهی، انجام عمل بر هیأت توحید و بندگی است )طباطبایی،  طباطبایی عالمهگفتة 

ها (. لذا توحید صرفاً یک نظریة فلسفی و فکری نیست؛ بلکه یک روش زندگی برای انسان6/258

 2است.

از سویی برای درک سبک زندگی مورد قبول هر مکتبی الزم است به نوع نگاه آن مکتب به 

این های سبک زندگی دینی  انسان و جایگاه او در هندسة هستی توجه ویژه نمود؛ بنابراین ویژگی

های مسلّم علمی هماهنگ باشد؛  است که نگاه آن به انسان و جهان مورد تأیید دین باشد؛ با یافته

هیچکدام از ابعاد وجودی انسان را مورد غفلت قرار ندهد؛ به هدف نهایی انسان توجه داشته باشد و 

 با فطرت انسانی انطباق داشته باشد.

 کیفیتزندگیانسان-3-4

ها مشاهده خواهیم کرد که در جریان زندگی،  شیوة زندگی اغلب انسان با اندکی تأمل در

خواهند از وضعی که دارند خارج شده و به وضعیت دیگری برسند که از نظر  معموالً افراد می

تواند در یک وضعیت ثابت،  (. اساساً انسان نمی44: 1388اردکانی،  تر است )داوری  ایشان مطلوب

 که هر لحظه درحالی 3؛ زیرا آن مساوی سکون، ایستادن و ماندن است.معنای زندگی را درک کند

                                                                                                                                        
دهد. در نظام معرفتی اسالم، دنیا به  های اسالمی بینشی صحیح و درست از رابطة دنیا و آخرت به انسان می . آموزه1

حال مرحلة بسیار کوتاه و  ی اخروی معرفی شده و درعینها مندی از نعمت ای خوب و ارزشمند برای بهره وسیله  عنوان

دانستن چنین حیاتی را موجب  رود. به همین دلیل، دل بستن به دنیا و غایت زودگذری از زندگی انسان به شمار می

 کند. داند و چنین وضعیتی را نکوهش و سرزنش می غفلت از زندگی واقعی می

در همة ابعاد زندگی یک مسلمان باید خود را نشان دهد، باور به توحید ترین باورهای اسالمی که  . یکی از مهم2

کند. بر اساس باور به  سوی وحدت هدایت می های انسان موحّد است که او را به مثابه مبنایی برای همة افعال و برنامه به

حیدی شیوة زندگی (. لذا نظام تو47: 1391گونه شرکی در زندگی پذیرفته نیست )شریفی،  یگانگی خداوند هیچ

 خاصی را به دنبال خواهد داشت.

 داند. . از همین روست که نگارنده زندگی را مفهوم سکونت نمی3
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است. البته تعالی مفهومی « تعالی»و این تازگی مترادف  1از زندگی، تازه و جدید است

دینانی،  تشکیکی است؛ یعنی از یک زندگی به زندگی باالتر و از آن به زندگی فراتر )ابراهیمی

پیش از هرگونه سخنی در باب مطلوبیت زندگی، نخست باید بررسی  (؛ بنابراین70و  73: 1388

 کجاست؟ نمود که میزان تحوّل آدمی در زندگی تا

 

 

های قرآنی، فصول زندگی انسان در این دنیا است ولی اصل زندگی وی در  بر پایة آموزه

سرنوشت امتداد دنیای دیگر است؛ لذا هرچند زندگی این دنیا مذموم شمرده شده است، اما همة 

دیگر، انسان در زندگی  عبارت به 2شود. انسان به کیفیت زندگی در این دنیا بوده و در آن تعیین می

شود؛ لیکن همیشه ادامه خواهد داشت. پس باید دید سیر تحوّل انسان در  فعلی خود متحوّل می

د. برای داشتن تنها حسّ توقّف ایجاد نشود، بلکه شتاب نیز مطرح باش زندگی چه وضعی دارد تا نه

 گیری الزم است: یک تحوّل به سوی زندگی مطلوب، دو نوع جهت

                                                                                                                                        
 «الَ تِکرَارَ فِي التَّجَلِّي»عرفا:  « /... کُلُّ يَومٍ هُوَ فِي شَأن»سورة مبارکة الرحمن:  29. اشاره به آیة 1

دگی و آداب رفتاری او تأثیر دارد. کسی که این دنیا را جای . نوع نگاه انسان به دنیا، در انتخاب سبک زن2

داند، شیوة زندگی متفاوتی  بیند و کسی که آن را مزرعه آخرت و محل آزمایش می جویی می گذرانی و لذت خوش

 دارند. لذا کیفیت زندگی در دنیا تماماً به نوع نگاه به دنیا بستگی دارد.

: حدّ ظهور کیفیت زندگی در تقابل دو جریان زندگی 1شکل 

 آل؛ منبع: نگارنده روزمره و ایده
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 از شیوة زندگی انسان مشخص باشد؛ الف( ابعاد جریان سنتی زندگی روزمره برخاسته

چنان باید زندگی ما  آل آن آل مورد مطالبه واقع گردد. این ایده ب( جریان آرمانی زندگی ایده

 (.30: 1386گویی یک غایت طبیعی برای یک زندگانی است )جعفری، را معنا ببخشد که 

زنند؛ به این ترتیب که  این دو جریان در تقابل هم، حدّ ظهور کیفیت زندگی انسان را رقم می 

ها  برد و به پشتوانة باورهایی که در طول زندگی بدان سو انسان در زندگی روزمره به سر می از یک 

خود را از وضعیت موجود به وضعیتی از سطح مطلوب خود برساند که از  یابد، سعی دارد دست می

آل نیز تا نزدیک شدن به وضعیتی مقدور برای  سوی دیگر با آن مواجه است. آن زندگی ایده

بخشد. انسان در کشاکش این دو جریان به کیفیتی از زندگی  انسان، همچنان به زندگی او معنا می

آل  تگی آن هم به تالش وی در زندگی روزمره و هم به معنای ایدهیابد که میزان شایس دست می

 وی در حیات آرمانی بستگی دارد.

 این تقابل را در قالب یک نمودار به تصویر کشیده است: 1نمودار شکل 

چه چیز به عنوان یک آرمان شایستة زندگی انسان است؟ تقریباً هرکسی خود اکنون باید دید 

کند و به نوعی از یک شیوة زندگی برخوردار است. لذا هرچند  زندگی می داند که چگونه بهتر می

مردم به وضع موجود زندگی روزمرة خویش واقف هستند، اما مقصد )وضع مطلوب( را 

ها و  شناسند. در این راستا معماری باید انسان را به توجه و دقّت در کیفیت زندگی )شایستگی نمی

دیگر اگر کسی جریان زندگی و حاالت  عبارت   کند. به ز دعوت ها( نی تنها حاالت و چگونگی نه

 شایستة آن را نداند، هرگز کیفیت زندگی را دریافت نخواهد کرد.

توانیم آن را در  تواند در کیفیتی خاص رخ دهد و ما می همچنین درست است که زندگی می

ندگی نیز تن داد. باید اندکی تأمل انگارانه از ز ای ارتقاء دهیم، اما نباید به سطحی ساده هر مرحله

کرد که حقیقتاً به عنوان یک انسان در تصویری که نظام معرفتی برایمان ترسیم کرده است، شایستة 

 چه سطحی از زندگی هستیم؟

معرفی شده است. حیات طیّبه صرفاً حیاتی نیست « حیات طیّبه»این زندگی از دیدگاه قرآن، 

بنابراین باید منظور  1گرفته باشد؛ زیرا مخاطب آن تنها مؤمنان هستند.که از اصل ایمان به خدا ریشه 

                                                                                                                                        

 «... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا يُحْيِيکُمْ»نفال: سورة مبارکة اال 24. اشاره به آیة 1
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: 1384یابند )رفیعی،  حیاتی باشد که مؤمنان در مراحل و مدارج تکاملی ایمان خود بدان دست می

21.) 

مِنْ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً » ای که مستقیماً نظر به این نوع از حیات دارد عبارت است از: در قرآن آیه

( 97)نحل/ «وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ حَيَاةً طَيِّبَةًذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ 

خداوند در این آیة شریفه، به صورت یک قاعدة کلی نتیجة اعمال صالح توأم با ایمان را بیان 

دانسته است. لذا تنها عامل دستیابی به حیات طیّبه را « اجر احسن»و « حیات طیّبه»فرموده و آن را 

و البته وعدة  1داند کار می صورت انسان را زیان شمارد و در غیر این می« عمل صالح»و « ایمان»

انسان عالوه بر حیات توأم با  2خداوند برای پاداش چنین زندگی طیّبی، شهر و مسکنی طیّب است.

تواند از حیاتی  شود، می و فعل ارادی که نظیرش و یا نزدیک به آن در حیوانات نیز یافت می شعور

دیگر برخوردار باشد که فضای حاکم بر آن پاکی و طهارت و زیبایی و نشاط است و انسان جز با 

 (.23کند )همان:  نور ایمان و روح بندگی در آن سیر نمی

برند )راغب اصفهانی،  فس آدمی از آن لذت میدر اصل چیزی است که حواس و ن« طیّب»

گویند  م(؛ بنابراین به هر چیز که از آلودگی ظاهری و درونی پاک باشد، طیّب می 1992

نیز حیاتی است حقیقی و نه مجازی و لذتی است عاری « حیات طیّبه(. »7/151: 1360)مصطفوی، 

ا حقیقتی مستقل از حیات طبیعی از الم و خیر و سعادتی است غیرآمیخته به شر و شقاوت؛ لذ

مشترک میان همگان نیست. در عین اینکه غیر آن است، با آن است. اختالف به مرتبه و تفاوت در 

                                                                                                                                        
بِالْحَقِّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِالَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا » سورة مبارکه العصر: 3و  2. اشاره به آیات 1

 «وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

 . اشاره به برخی آیات قرآن:2

 لَقَدْ کَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْکَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّکُمْ وَ اشْکُرُوا لَهُ»سورة مبارکة سبا:  15آیة  -

 «بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ مَسَاکِنَ »سورة مبارکة التوبه:  72آیة  -

 «... طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ

مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنهارُ وَ مَسَاکِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ يَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ يُدْخِلْکُ»سورة مبارکة الصف:  12آیة  -

 » الْفَوْزُ الْعَظِيمُعَدْنٍ ذلِکَ 
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بنابراین انسان برخوردار از آن، دو گونه زندگی ندارد؛ بلکه یک  1کیفیت آن است و نه در کمّیت.

 (.26: 1384فیعی، تر )ر تر و واجد آثار بیش تر، روشن زندگی دارد اما قوی

اند  یابد؟ گروهی گفته پرسشی در اینجا مطرح است که این حیات طیّبه در کجا تحقّق می

(. 20/113ق:  1425حیات طیّبه، حیات بهشتی است که مرگ و فقر و بیماری ندارد )فخر رازی، 

(؛ اما بسیاری 14/226تا:  برخی دیگر بر این باورند که مراد از آن زندگی برزخی است )آلوسی، بی

های آن نظرات  اند؛ لیکن در ویژگی از اندیشمندان، ظرف تحقّق حیات طیّبه را همین دنیا دانسته

(. از نظر ایشان، زندگی پاکیزه یعنی زندگی دور از 384: 1372اند )طبرسی،  گوناگونی ابراز داشته

ت را در کام انسان ناگوار ها که حیا ها، ظلم و خیانت، عداوت و ذلّت و انواع رنج آلودگی

آید که  کریم نیز به استناد همان آیه معروف در خصوص حیات طیّبه چنین برمی سازد. از قرآن می

این زندگی مربوط به دنیا و جزای احسن آن مربوط به آخرت است و راه دستیابی به آن با نفی 

یا همان ایمان؛ به بیانی  جنسیت در گرو دو حُسن است: حُسن فعلی یا عمل صالح و حُسن فاعلی

دیگر، کار خوب ریشه گرفته از باور خوب. کانون حیات طیّبه نیز در این مرتبه از زندگی، قلب و 

یا « حیات قلب»رو در بسیاری از روایات از حیات روحانی و انسانی، به  روح انسان است. ازاین

از شک و شرک و نفاق و ریا است  و مراد از آن دل پاک و پیراسته 2شود یاد می« قلب سلیم»همان 

 (.32: 1384)رفیعی، 

از سویی بر اساس معارف قرآن، وجود انسان دارای سه مرتبه است: نخست، مرتبة جسم یا 

ساحت عمل و رفتار ارادی و غیرارادی اعضا و جوارح. دوم مرتبة نفس که ساحت انگیزه و 

شود و سوم مرتبة روح که تمام  میاحساسات و عالیق او   ها، گرایشات آدمی شامل همة کشش

گیرد و موجبات آگاهی و معارف وی  های ذهنی او را در برمی های انسان و صورت اندیشه و بینش

نماید. این سه مرتبه در وجود انسان کامالً با یکدیگر در ارتباط هستند. )سامه و  را فراهم می

انسان هستند که مراتب نیازهای ( در واقع این ساحات و مراتب وجودی 58-61: 1392صداقت، 

                                                                                                                                        
تفکیک  های آن، از مقولة کیفیت است؛ زیرا دو جریان غیرقابل نفسه و یا از حیث نمود و فعالیت . زندگی یا فی1

ترین خاصیت کیفیت  دو از مقولة کیفیت هستند. احساس این حاالت مهم زندگی حکایت از امید و رنج دارند که هر

 (.28: 1376زندگی است )جعفری، 

إِذْ جَاءَ »سورة الصافات:  84و آیة « إِالَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»سورة الشعراء:  89آیة  -. اشاره به برخی آیات قرآن: 2

 « رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
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باشند. لذا  رو قائل به وجود درجات مختلفی از حیات در آدمی می کند و ازاین وی را تعیین می

طور همزمان امکان  رغم تفاوت در سطح، تمامی مراتب فوق در تمامیت خود به ممکن است علی

به از حیات در آن واحد از زندگی معنا که این امکان وجود دارد انسان در هر مرت ظهور یابند؛ بدین

در مراتب مادون خود نیز برخوردار باشد. لذا در ارتقاء سطح کیفی زندگی، تمام تالش انسان در 

مند سازد که  این است که به حیاتی بالنده دست پیدا کند و خویشتن را از کیفیات متعالی آن بهره

 است.« جاودانگی»نهایت این تالش در رسیدن به 

طور خالصه بر اساس مبانی پژوهش حاضر، مراتب حیات انسان در تناظر با ساختار  بنابراین به

 وجودی وی عبارتند از:

 حیات مادی انسان در ساحت طبیعت و مرتبة جسم متأثر از نیازهای مادی؛ الف(زیستن:

 سم؛حیات انسان حدفاصل حیات مادی و حیات نفس در مرتبة نفس متمایل به جگی:زنده

 ها و امیال؛ حیات نفسانی انسان در ساحت غریزه و مرتبة نفس متأثر از خواست ب(زندگی:

 حیات انسان حدفاصل حیات نفس و حیات معنوی در مرتبة نفس متمایل به سرزندگی:

 روح؛ و

 نیازهای معنویحیات معنوی انسان در ساحت فطرت و مرتبة روح متأثر از  پ(حیاتطیّبه:

 

بندی و متناسب با این مراتب حیات، آنچه در نتیجة مطالعات به عنوان  ک جمعاکنون در ی

گردد، نه به معنی  ارائه می 2شاکلة وجودی انسان و مراتب زندگی او و در قالب نمودار شکل 

کاهش  سازی، سازی در جهت ساده تجزیة آدمی و حیات او بلکه به دلیل ضرورت مدل

رو  داند. ازاین پژوهش هرگز توقف بر چنین برداشتی را روا نمیها و تقریب ذهن است و  پیچیدگی

از این ابزار محدود نهایت استفاده را « کیفیت زندگی انسان»کند که برای تبیین مفهوم  تالش می

 بنماید.
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 های معماری در ارتباط با زندگی انسان سنجی قابلیت امکان -4

شاید در نسبت معماری و زندگی انسان در وهلة نخست این پرسش مطرح باشد که نهایت 

تواند داشته باشد؟  توقّع انسان از معماری چیست و انسان در زندگی چه انتظاری از معماری می

ز زندگی انسان است که به آن موکول شده است؟ واقع معماری متولّی و مسئول کدام ساحت ا به

 کند؟ همچنین معماری چه سهمی در سرنوشت انسان دارد و چگونه از وی دستگیری می

ای است روزمره که بخش مهمی از لحظات زندگی  روشن است رابطة انسان با معماری رابطه

هنرهای دیگر است؛ زیرا انسان این تر از رابطة انسان با فضای  گیرد، این رابطه پیچیده او را در برمی

و « فضا»ها، هنوز مسئله اصلی معماری،  رو بعد از قرن کند. ازاین فضا را از درون نیز تجربه می

شود؛  و چگونگی ارتباط بین آن دو است. البته این ارتباط از فرمول خاصی نتیجه نمی« زندگی»

ها وجود ندارد، بلکه بایستی ایجاد شود  آل شده، در جهان ایده صورت الگویی از پیش تعیین زیرا به

 و معمار مسئول ایجاد آن است.

نمودار مراتب زندگی در تناظر با ساختار  :2 شکل

 وجودی انسان؛ منبع: نگارنده
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: 1381کند )لنگ،  های خود در زندگی مردم دخالت می اما یک طرح معماری از طریق قابلیت

است. به « زندگی انسان»(. لذا در ارتباط میان معماری و انسان، آنچه که بسیار اهمیت دارد، 121

های آن در بستر زندگی فرصت  شود و قابلیت معماری بواسطة زندگی انسان تعریف میبیانی دیگر 

آوردن امکان زندگی  برای فراهم« قابلیت معماری»و « زندگی»یابند؛ بنابراین ارائه تعاریف  بروز می

: 1391زاده،  انسانی، شاید اولین موضوعی باشد که معماران و شهرسازان باید به آنها بپردازند )نقی

های  تواند منجر به این شود که طراح، ویژگی (. در این راستا استفاده از مفهوم قابلیت می30

منظور ارائة  حداکثری زندگی انسان را در تمام مراحل طراحی در نظر بگیرد و معماری را به

 (.43: 2009، 1)لیو و لو پذیر سازد های ممکن زندگی انسان امکان حلی برای بهترین حالت راه

بایست با ساحات و مراتب انسان سازگاری و برای معنای زندگی  در این خصوص معماری می

او کفایت الزم را داشته باشد. همچنین الزم است امکانات آن برای شکل و شیوة زندگی آدمی 

های تحقّق زندگی بتوان کیفیت آن را ارتقاء  روشن گردد تا از طریق تبدیل این امکانات به فرصت

 داد.

سازگاریمعماریباساحاتومراتبزندگیانسان-4-1

معماری صورت ترکیبی تمام شئون زندگی انسان است. تفاوت اصلی مفهوم قابلیت با مفهوم 

شایستگی در این است که سودمندی اشیاء به نیازهای فردی بستگی ندارد؛ بلکه همیشه به عنوان 

معتقد  لوینکشف است. بر این مبنا  یط بیرون قابلنیرویی بالقوه و مستقل از نیازهای انسانی در مح

شود و این نیازهای انسانی است که این قابلیت را در شیء  های یک شیء عوض نمی بود قابلیت

های شیء چیزی را به اطراف و  بر این باور بود که قابلیت گیبسونکه  کند؛ درحالی ایجاد می

 (.77: 1391مپور، کند )دانشگرمقدّم و اسال ها پیشنهاد می انسان

های  ای که نیازهای افراد را با قابلیت نیز به عنوان درجه« تناسب محیطی»از سویی مفهوم 

را به کار « همخوانی»اصطالح  2میکلسونکند، تعریف شده است. در این راستا  محیطی همخوان می

را « سازگاری»مفهوم  4کاپالناشاره دارد و « همساختی»شناسی محیطی او به  و روان 3بارکربرد، 

های گوناگونی را برای رفتارهای آدمی فراهم  اشاعه داده است. به تعبیر ایشان معماری فرصت
                                                                                                                                        
1. Liu & Lu 

2. Michelson 
3. Barker 
4. Kaplan 

97 

 



 

 

 1393/ شماره دوم/ پائیز و زمستانپنجمرشته ای قرآن کریم/ سال دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان

 

های عملکردی متفاوتی را به انسان، آن هم بر اساس  شده الیه ای که فضای ساخته گونه سازد به می

از زندگی، معماری متناسب با  ای (. لذا هر مرتبه1385نمایند )مطلبی،  مراتب نیازهایش پیشنهاد می

خویش را ایجاد و با آن ارتباط برقرار نموده و اصوالً آن را به عنوان عامل رشد و تکامل خود 

شناسد. تمرکز بر وجه مادی زندگی و مورد غفلت قراردادن سایر مراتب، گرفتاری در نوعی  می

شود  آن متمرکز میزندگی جانوری است که انسان پس از دچار شدن به مرگ معنوی، بر 

(. در این خصوص برای هر یک از مقوالت هنری، به پشتوانة سه مرتبه از 31: 1391زاده،  )نقی

تصور است که بنا به تفکّر هنرمند و تمرکز وی بر مرتبة  حیات به تعبیر قرآن، سه نوع تجلّی قابل

 گیرند: خاصی از حیات که احساس تعلّق به آن را دارد، شکل می

معماری،حیاتطبیعیوزندگیمادی-4-1-1

معماری در این مرتبه از حیات، به نیازهایی معطوف است که اساساً آدمی برای تداوم و بقای 

ها توجه دارد. لذا قادر است ضمن بخشیدن لذتی مادی به انسان، اشتهای او را  زندگی خویش بدان

ها و تناسبات به  نیاز به استحکام ساختمان، رعایت اندازهبرای یک یا چند نیاز دیگر تحریک نماید. 

جهت استقرار کالبد آدمی در بنا، ضرورت توجه به آسایش فیزیکی در نتیجة تعادل بدن با شرایط 

دست، از اقتضائات توجه معماری برای تأمین انسان در زندگی مادی خواهد  محیط و مسائلی ازاین

دارد، لکن به هنگام نیاز در حرکت  نسان را از تکاپو بازمیبود. اگرچه اینگونه از معماری ا

 کند. خودجوش برای تأمین حیات طبیعی، انسان را به خویش جلب و او را متوجه رفع نیاز می

معماری،حیاتغریزیوزندگینفسانی-4-1-2

لبته ای دیگر پاسخگوی غرایز و امیال برخاسته از مرتبة نفس آدمی است. ا معماری در مرتبه

انسان در این مرتبه نیز چندان نیازمند یادآوری بسیاری از غرایز خویش نیست؛ بلکه از آنجایی که 

توجه  ممکن است این نیازها در دو بعد انسانی و حیوانی نفس بروز یابند، آنچه در این مقوله قابل

عبارتند از است، هدایت آنها به سمت ارضای صحیح و انسانی است. موضوعات مهم در این وجه 

نوعی به اقناع ذهنی و روانی  مراتب نازل و دنیوی مفاهیمی چون زیبایی، آزادی و امنیت که به

انسان بستگی دارند. اهمیت این مرتبه تا آنجاست که هر یک از این موضوعات به دلیل قرارگیری 

ة مادی( یا توانند نسبت به درجة مادون )جنب نفس در حدفاصل دو مرتبة جسم و روح انسان، می

مافوق )جنبة معنوی( حیات انسان نیز گرایش داشته باشند. از سویی به دلیل عدم امکان حذف 
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سوی این قلمرو از  کنند که جنبة معنوی زندگی را به معنویت از حیات انسان، بسیاری سعی می

مقوله  حیات سوق دهند و حتی در تقسیم نیازهای انسان، موضوعاتی چون عبادت و عشق را در این

نمایند. به همین خاطر سعی در ترویج آثاری دارند که صرفاً پاسخگوی نیازهای این  بندی می طبقه

 1ای متعالی ببخشند. مرتبه از وجود انسان است تا بدان جلوه

از آنجا که مسائل موجود در این سطح از معماری، موضوعاتی قراردادی هستند و هنرمند 

های جملگی موضوعات را در  بیعه برای اثر خویش قائل نیست، لذا ریشهای در ماوراءالط ریشه

های  نماید. این نوع از هنر که ریشه وجو می ضمیر ناخودآگاه، روان و ذهن انسان جست

شود، در دوران مدرن به اوج خود رسیده و  محوری مشاهده می گیری آن در اندیشة انسان شکل

ه آن نیز آنجا که در قالب رویکردهای نوینی چون ها و انتقادات نسبت ب حتی در واکنش

 بخشد. ای دنیوی می شود، در واقع به نیازهای انسانی، صبغه شناسی محیطی وارد عمل می روان

معماری،حیاتفطریوزندگیمعنوی-4-1-3

معماری در این سطح که در ارتباط با روح آدمی است، برخاسته از فطرت انسان و مرتبط با 

متعالی زندگی اوست. این مرتبه با اشاره به واالترین مرتبة وجودی انسان در قرآن، همواره وجه 

های آن ازجمله معماری  های هنر در همة زمینه ترین جلوه ترین و متعالی ترین، انسانی موجد ناب

ماهیت شود به دلیل  یابد و هرآنچه بیان می بوده است. در این وادی هر چیز مادی، تجلّی معنوی می

 روحانی خویش و به جهت ارتباطی که با روح انسان دارد، زیبا است.

های کیفی  این سطح از معماری که متوجه بُعد معنوی انسان است، سایر نیازهای انسان و جنبه

های  دارد و تنها مخالفت آن با تمرکز بیش از حدّ دوران معاصر بر جنبه حیات او را از نظر دور نمی

است. سعادت موردنظر نیز بر سعادت دنیوی انسان متمرکز است و هدایت انسان به  مادی و نفسانی

دهد. لذا معماری در مرتبة متناظر با  جهت سعادت در زندگی دنیایی و محسوس را مدنظر قرار می

وجه نافی و منکر مراتب مادی و نفسانی انسان نیست؛ بلکه سعی در هدایت  هیچ زندگی معنوی، به

                                                                                                                                        
رو معماری معاصر که نیازمند یافتن و ایجاد بازار مصرف است، این بازار به دست نخواهد آمد مگر با تهییج و  ازاین .1

ها و استحالة فرهنگی و  گرایی و مدپرستی که دگرگونی پیاپی ارزش ترغیب امیال و غرایز و شهوات انسان؛ لذا مصرف

چنین جریانی است؛ بنابراین گروه زیادی از این گونه هنرمندنماها تغییر هویت جامعه را سبب گردیده است، متأثر از 

ای از زندگی  ها را به سمت گونه در اختیار و در خدمت صاحبان سرمایه و قدرت قرار گرفته و پیوسته ذهن انسان

 نمایند. دهند که مصرف و دگرگونی را ترویج می گرایش می
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ر اصلی خویش، یعنی تقویت ساحت متعالی حیات به عنوان اصل و هدف غایی زندگی آنها به مسی

بخشیدن به کالبدی مادی توسط انسان از طریق معماری، در طیف وسیعی از  انسان دارد. حیات

زندگی دنیایی تا زندگی معنوی در نوسان است که به میزان الهام معماری از مبانی معنوی که آن 

 )از مجاز تا حقیقت( در نوسان است، مرتبط خواهد بود.هم از طیف وسیعی 

شده برای زندگی انسان، توجه به همبستگی این مراتب و لزوم تعادل  با توجه به مراتب تعریف

تواند به تحصیل آنها کمک کند. این سخن به  بین آنها از مقوالت مهمی است که معماری می

ری نیست. بلکه غرض آن است که با ترویج مراتب معماری معنای توصیه ترویج هر سه گونة معما

مرتبط با مرتبة معنوی حیات بتوان مراتب مادی و نفسانی زندگی را تعدیل و آنها را نیز به زمینه و 

ها یا محتوا متناسب و  ای برای کمال مبدّل نمود. از آنجا که ظرف معماری باید با ایده وسیله

ی عالی عرفانی و معنوی را در قالب هنرهای مادی و دنیوی به نمایش توان معان هماهنگ باشند، نمی

درآورد و حتی اگر این امر مورد غفلت قرار گرفته و سعی در بیان مفاهیم عالی در شکل دنیوی 

 (.166-167: 1380زاده،  بشود، حاصلی جز انحطاط معماری نخواهد داشت )نقی

د این است که مختصات زندگی مطلوب نکتة مهم دیگری که در زندگی انسان وجود دار

انسان )آرامش، سالمت، تعادل، آسایش و ...( همواره با آفاتی تهدید شده و انسان با مشکالتی 

کند شرایط و  ترتیب برای مشکالتی که زندگی مطلوب انسان را تهدید می باشد. بدین مواجه می

نماید. انسان همواره نیازمند  ا ایفا میابزاری الزم است که در این مقوله نیز معماری نقش اساسی ر

کسب توان و نیرو برای مقابله با مشکالت پیش روی خود و همچنین ارتقای کیفیت زندگی برای 

ای انسان را یاری  هایی است که باورهای او ترسیم کرده و معماری است که در مقوله نیل به آرمان

نماید تا راه  قوّة تفکّر و تخیّل او را تحریک میها و اهداف متذکر شده،  نموده او را به آن آرمان

اند، نزد اهل هر تفکّر و مکتبی  مناسب را برگزیند. از آنجا که مراتب وجودی حیات متفاوت

ای از زندگی با  معماری معنای خاص خود را دارد و به این ترتیب ضرورت دارد تا هر مرتبه

 (.160ف شود )همان: ازای خویش مقایسه و هماهنگ و تعری معماری مابه

برد. این حیات  بنابراین تابعی از مرتبة حیات موردنظر معمار است که انسان در آن به سر می

ای از زندگی مادی یا تجلّی وجه معنوی آن باشد که به نوبة خود راهنما و  تواند جلوه می

وان گسترش داد و ت شود. این بیان را می کنندة انسان به سمت همان زندگی نیز محسوب می هدایت

آن را در سه مرتبه بررسی کرد که در واقع با سه مرتبة وجودی روح، نفس و جسم مطابقت دارد و 
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هایش را در پاسخ به نیازهای این سه قلمرو انجام  گونه که انسان فعالیت شناسایی است. همان قابل

ه مرتبط است. بهترین اش به تناسب این سه مرتب دهنده دهد، معماری نیز اصول پایه و شکل می

حالت وقتی است که تعادلی بین ارتباط معماری با این سه قلمرو برقرار باشد. لذا معماری نیز واجد 

ترتیب که در قلمرو جسم  شکلی ظاهری، درکی نفسانی و معنایی باطنی خواهد بود. بدین

 شوند. موضوعاتی همچون ابعاد و تناسبات و مصالح مطرح می

قلمرو نفس مقوالتی همچون ادراک ذهنی و روانی انسان از معماری موردنظر است و در در 

باشد. به این ترتیب جنبة اول به نیازهای مادی  قلمرو معنای باطنی است که نمادها و معانی مطرح می

و فیزیکی انسان پاسخگو بوده و جنبة دوم با اقناع حس زیباجویی دنیوی، پاسخگوی نیازهایی چون 

الطبیعه را برقرار کرده  باشد. جنبة سوم، ارتباط انسان با ماوراء خواهی، امنیت روانی انسان می زادیآ

و در عین پاسخگویی به نیاز به اتّصال با جمال معنوی، در معنویت بخشیدن به زندگی انسان ایفای 

به ماورای این جهان نقش خواهد نمود. در نتیجه معماری قادر خواهد بود هم انسان را به دنیا و هم 

 (.88: 1385زاده،  زاده و امین خاکی برساند )نقی

کفایتمعماریبرایمعنایزندگیانسان-4-2

امّاره،  دمد، هم ممکن است همچون نفس روح و جانی که هنر معماری به کالبد ماده می

الهیة  هم مانند نفسمعماری را تولید کند که در مرتبة کالبد پاسخگوی نیازهای مادی انسان باشد و 

ملکوتیة هنر قدسی معماری را به منصة ظهور رساند و هم امکان تمرکز آن بر نیازهای روانی انسان 

وجود دارد. در هر حالتی، معماری عامل معنادارشدن زندگی مادی انسان خواهد شد که بسته به 

میزان متوجه مراتب  نوع و میزان برخورداری آن معماری از مبانی، معنای حاصل نیز به همان

 مختلف زندگی خواهد بود.

های شخصی و ظاهری، بلکه به دلیل تناقض با  ها نه به دلیل تخطّی از اولویت ساختمان

کنند. در بین مسائل پیچیدة معماری، به جای  خاطر می برداشتمان از زندگی خوب، ما را آزرده

خواهیم با آنها زندگی کنیم تمرکز نماییم  هایی که می ها، باید به ارزش بحث دربارة ظاهر ساختمان

مثابه  تجربه و زندگی انسان، کیفیتی ترکیبی دارد؛ بنابراین معماری به(. 65و  63: 1388)دوباتن، 

 بایست خود را با شکل زندگی به عنوان تمامیتی معنادار تطبیق دهد. می« ترکیبی»فعالیتی 
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ةزندگیانسانامکاناتمعماریبرایشکلوشیو-4-3

آثار معماری در مورد نوع خاصی از زندگی که پیرامون آنها وجود دارد، با ما صحبت 

ها یک شکل نیست؛ اما گاهی احکام ثابتی  اضح است که زندگی همة انسان(. و61کنند )همان:  می

بر صورت کلّی زندگی انسان حاکم است. معمار در طراحی معماری باید نخست شکل زندگی 

های زیستی که بیان مادی شیوة  ها و مجموعه رو آثار معماری نظیر خانه ن را دریابد. ازاینانسا

های مختلف زندگی و  ای که به شیوه باشند، تصوّر روشنی هستند از اهمیت نسبی زندگی می

شوند. در این میان نیروهای اجتماعی و فرهنگی که  های مختلف درک از واقعیت داده می روش

دهند، از باالترین درجة اهمیت برخوردارند؛  انسان با محیط پیرامون او را پیوند می شیوة زندگی

توانند تأثیرات متفاوتی بر مردم داشته باشند که به ویژگی فرهنگی آنها  های مشابه می زیرا محیط

ت های متفاو طور متفاوتی توسط گروه ها به ها و محله بستگی دارد. تجربه نشان داده است که خانه

کردن  هایی را برای متفاوت شوند. همچنین مواردی وجود دارند که افراد تالش ایجاد و استفاده می

های مختلف مطلوب  دهند. این بدان معنی است که این محیط بایستی برای گروه ها انجام می محیط

 ها باشند. بوده و هماهنگ با فرهنگ آن

ها  رود، تحت تأثیر دوران زندگی انسان نتظار میدانیم بسیاری از نیازهایی که از یک خانه ا می

کند. اگر ساختار معماری  رود، نیازها و الزاماتشان تغییر می است؛ زیرا سن آنها وقتی باال می

(. لذا معماری باید 4: 1388تطبیق با شرایط جدید زندگی نباشد، ماندگار نخواهد بود )کرپس،  قابل

های زندگی در نظر گرفته شود. در این راستا  ر بستر دورانصورت کلّی د به منظور حفظ کیفیت به

کردن نیازهای  کوشد تا شیوة زندگی مردم را کشف کند و طراحی را برای برآورده یک طراح می

دهد شیوة زیستی را مالک  آنان به کار بندد. وی در عین تمایل به مقولة رفتار انسان ترجیح می

: 1388نظر یک نظام معرفتی ویژه توصیه شده باشد )برادبنت،  نقطهعمل طراحی قرار دهد که از 

159.) 

بر یکدیگر است  های آدمی، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری درون و برون  همچنین از شگفتی

اند، در چهره، گفتار و رفتار  که حاالتی مانند ترس، غم، شرم، عشق و شجاعت که درونی طوری به

توان گفت که برای تغییر در ظاهر و دگرگونی رفتار بیرونی، باید   ن میشوند. اکنو انسان نمایان می

توان از راه ایجاد تغییرات   به تغییر باطنی پرداخت. تأثیر دیگر، تأثیر ظاهر در باطن است و گاهی می

برونی به تحوّالت درونی دست یافت. لذا ظاهر و باطن انسان، دو جهان مستقل و جدا از هم 
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میان آن دو، ارتباطی محکم و دوجانبه وجود دارد. از آنجا که باطن آدمی، اساس نیستند؛ بلکه 

دهد، پس اگر تغییری در آن رخ دهد، بر ظاهر نیز نمودار خواهد شد  وجود انسان را تشکیل می

(. به همین دلیل کسی که در سبک زندگی خود شامل لباس و قیافه از بیگانگان 62: 1391)شریفی، 

کشاند و به همین جهت   پذیری بیگانه می تدریج او را به فرهنگ ین شباهت ظاهری بهالگو بگیرد، ا

 1است.تشبّه به کفار در دین اسالم ممنوع و ناروا شمرده شده 

 

هایمعماریبرایتحقّقزندگیانسانوارتقایکیفیتآنظرفیت-5

هایش  چنان که پیداست انسان برای زندگی خویش به بستری نیاز دارد که وی و تمام فعالیت

فرصت الزم برای تحقّق زندگی او را فراهم آورد. محیط « محیط»را در برگیرد و از این راه 

زندگی انسان یا انتخابی آگاهانه از بستر وسیع طبیعت است و یا نتیجة مداخالتی آگاهانه از سوی 

نام دارد. « ساخت-انسان»در طبیعت برای مناسب ساختن شرایط زندگی است که اصطالحاً وی 

مثابه  خوانیم. معماری به می« معماری»نخستین تجلّی چنین بستری، محیطی کالبدی است که آن را 

گیرد و از  شود و بسیاری از شئون زندگی وی را در برمی ظرفی است که توسط انسان ساخته می

سازد؛ بنابراین واضح است که انسان  ظرفیت الزم را برای رویداد پدیدة زندگی مهیّا میاین طریق 

 در تمام لحظات زندگی خویش، گریزی از معماری نیز نخواهد داشت.

طور  بنابراین ارتباط انسان و معماری در تعاملی است که درصدد تحقّق زندگی بوده و همان

آید، بالتبع بدون زندگی انسان هیچ معنایی نخواهد  نمیکه معماری بدون انسان اصالً به وجود 

داشت. زندگی انسان نیز بدون ظرف معماری قابلیت بروز پیدا نخواهد کرد. اهمیت فهم مفهوم 

هایی برای فعالیت  مثابه تأمین ظرفیت و فرصت های محیط به شود که قابلیت قابلیت زمانی نمودار می

شده از  هایی فراگیر، معانی کارکردی مشتق ظرفیت (.270: 2007، 2)گود در نظر گرفته شود

تواند عالوه بر آنکه نظامی پیوسته از نیازهای  فرهنگ و از لحاظ کاربردی مهم هستند. معماری می

انسان را سامان دهد، ارتقای زندگی انسان را در خود داشته باشد. معماری عالوه بر اینکه با انسان 

در ضمن با محیط خودش نیز باید مرتبط بوده و همراه باشد.  گیری خود مرتبط است در شکل

                                                                                                                                        
هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا يَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي وَ لَا يَطْعَمُوا أَوْحَى اللَّ»اند:  فرمودهصادق )ع(   امام -1

 (.252ق:  1406صدوق،  )  «أَعْدَائِي  مَطَاعِمَ أَعْدَائِي وَ لَا يَسْلُکُوا مَسَالِکَ أَعْدَائِي فَيَکُونُوا أَعْدَائِي کَمَا هُمْ

2. Good 
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همبستگی انسانی فضا ممکن نیست مگر اینکه انسان با معماری با محیط و بستر زندگی خودش آن 

 هم نه در یک لحظه بلکه در استمرار زمان هماهنگ گردد.

هایی است. شناخت  یتازای آن در معماری حاوی ظرف هر ساختار زیستی در زندگی و مابه

تواند به زندگی و در امتداد آن به معماری کمک نماید تا هوشمندانه هرجا  ها می دقیق این ظرفیت

که الزم باشد به انتخابی صحیح بپردازد و بتواند فرآیندی پایدار در فضای انسانی و روش زندگی 

از به همراه رابطه با محیط ایجاد نماید و دقت در ایجاد ساختارهای صحیح معماری مبتنی بر نی

تواند بسیاری از مشکالت را حل نموده و پایداری انسانی را به فضای زندگی انسان بازگرداند،  می

ای که هر جزء زیست، بخش دیگر را تکمیل نموده و به غنای آن کمک نماید؛ چرا که هر  به گونه

تواند دید کلّی به  گرفتن هر بخشی می تواند بر کلّ آن مؤثر واقع گردد. لذا نادیده جزء زندگی می

نظام نیاز و روابط آن با محیط را و در پیامد آن کلیت فضایی زیست را مخدوش نماید )اختیاری، 

بایست ظرفیتی از خود بروز دهد که  (. در بسط و توسعة این ایده، یک کار هنری می102: 1390

گونه که به شرایط زندگی روزمره  همان (؛308: 1986، 1)مونتاگ سطح زندگی را ارتقاء دهد

 بخشد. چنین کیفیتی می

 

نتیجه -6

کیفیت زندگی ما تا حدّ زیادی به این بستگی دارد که معماری ساختمانی که در آن سکونت 

ترین مطالبه از معماری در ارتباط با زندگیِ انسان  داریم چگونه ساخته شده است؛ بنابراین بدیهی

به عنوان یکی از مسائل مطرح در « کیفیت»است. در این میان مفهوم « انسانکیفیتِ زندگیِ »ارتقای 

شود؛ بلکه در ارتباط با زندگی انسان  ترین آنها، مستقیماً عارض معماری نمی معماری و شاید مهم

یابد. به تعبیری دیگر کیفیت در معماری، حاصل کیفیت زندگی انسان  بررسی است و معنا می قابل

 است.

است کیفیتی محوری وجود دارد که مبنای اصلی رفتار انسان در محیط زندگی وی را بدیهی 

ای خاص اتفاق  گونه دیگر، رفتار انسان در محیط، همواره به بیان دهد. به در ارتباط با هم شکل می

اکنون با فرض کلّی این که معماری، صورت تبلوریافتة شئون زندگی انسان است، هدف  افتد. می

طور مستقیم  پژوهش در حوزة معماری، منحصر به ارتقای کیفیت محیط یا اثر معماری بهتحصیل و 
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دادن به زندگی انسان، بهبود کیفیت  تواند به سطحی شامل شکل نبوده؛ بلکه این هدف و رسالت می

 آن و هدایت جریان آن به سوی زندگی مطلوب ارتقاء یابد.

پنداشت که فراتر از ظرف معماری و مظروف زندگی،  توان با تکیه بر این غایت چنین می

سازد،  به عنوان ظرفیتی که ظرف و مظروف را به هم مرتبط می« کیفیت زندگی»دستیابی به 

گیری  ساز شکل ها در جهت تحقّق و ارتقای آن، زمینه ترین دغدغة معماری بوده و پرسش مهم

غایت معماری، ارتقاء سطح به بیانی دیگر، های جدی در این راستا خواهد بود.  بسیاری از پژوهش

ها و شئون مختلف  آوردن فضایی برازنده است که کیفیت کیفی زندگی انسان از طریق فراهم

رو است که معماری، یک هنر به  های الزم برساند؛ بنابراین شاید ازاین زندگی انسان را به شایستگی

ندگی انسان است در ظرف فرم و فضا. لذا رود؛ چون مکاشفة ظرفیتی به وسعت حقیقت ز شمار می

دفاع  تنها توجیه، بلکه قابل معمار باید تشنة حقیقت زندگی باشد. دستیابی به چنین ظرفیتی آن را نه

 کند. می

هایی را که نظام معرفتی قرآن به عنوان کیفیت زندگی به انسان معرفی  اما در این مقام، ویژگی

ی مورد تأمل هستند و معماری در پی کشف این حقیقت، باید ، به عنوان حقیقت زندگ1نموده است

های اسالمی تنظیم گردد تا شرایط الزم جهت  در ارتباط با معنای زندگی برمبنای اهداف و ارزش

تحقّق بندگی انسان و احساس حضور پروردگار در تمامی ساحات زندگی به وجود آید؛ به عبارت 

ر مناسب برای ظهور ایمان و بروز عمل صالح در حیات طیّبة دیگر، معماری باید چنان باشد که بست

انسان فراهم گردد تا خوشنودی خداوند تأمین شده و از این راه رضایتمندی حقیقی از زندگی نیز 

ای رقم بخورند که مطابق موازین  گونه بایست به همچنین اقتضائات معماری می 2در انسان پدید آید.

های آن در بسیاری از منابع  ، برازنده و حامی وی باشد که آموزهسبک زندگی یک انسان مسلمان

 3اخالقی تحت عنوان سیره یا سنت آمده است.

                                                                                                                                        
چون هدف مقاله، دست یافتن به مدلی از کیفیت و مراتب آن در معماری بوده است، فارغ از جزئیات، در این مجال  .1

به شئونات مختلف این کیفیت از زندگی نپرداخته و تنها به تبیین مفهوم آن مبتنی بر کیفیت زندگی انسان در نظام 

 مجید بسنده نموده است. های قرآن وزهمعرفتی اسالم و با الهام از آم

 «فَآمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِينُه فَهُوَ فِي عِيشَهٍ رَاضِيَه»سورة مبارکة القارعه:  6اشاره به آیة  .2

عالمه « الحیاه مفاتیح»عالمه طباطبایی، « النبی سنن»عالمه مجلسی، « المتقین حلیه»برخی از این آثار عبارتند از: . 3

 و ... آملی جوادی
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منابع

 ای، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.قمشه ترجمة مهدی الهی (.1379) قرآن مجید

 قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه قم. .المعانی تفسیر روح .تا( عبداهلل )بی آلوسی، محمودبن

، تهران: ، مقاله در زندگی و بسزندگی و فهم زندگی .(1388دینانی، غالمحسین ) ابراهیمی

 انتشارات اطالعات.

رسالة دکتری،  .جانبه خواست و نیاز انسان در معماری کیفیت تجلّی همه .(1390اختیاری، مریم )

 تهران: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

ترجمة مهرداد  .زمان ساختن معماری و راز جاودانگی: راه بی .(1381الکساندر، کریستوفر )

 بیدهندی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. قیومی

با برادبنت دربارة  مقاله در، طراحی در معماری: معماری و علوم انسانی .(1388برادبنت، جفری )
 به کوشش حمید ندیمی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ،معماری

تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار  .آل آل زندگی و زندگی ایده ایده .(1386جعفری، محمدتقی )

 عالمه جعفری.

تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار عالمه  .فلسفه و هدف زندگی .(1388جعفری، محمدتقی )

 جعفری.

 قم: مرکز نشر اسراء. .انسان از آغاز تا انجام .(الف 1389آملی، عبداهلل ) جوادی

 قم: مرکز نشر اسراء. .حیات حقیقی انسان در قرآن .(ب 1389آملی، عبداهلل ) جوادی

محیط از دیدگاه گیبسون و  تحلیل نظریه قابلیت .(1391دانشگرمقدّم، گلرخ و مرمر اسالمپور )

، تهران: شرکت 9، شماره شهر دوفصلنامة آرمان .ساخت بازخورد آن در مطالعات انسان و محیط انسان

 شهر. مهندسین مشاور آرمان

 تهران: انتشارات اطالعات. .زندگی و بس. زندگی در افق تفکر( 1388اردکانی، رضا ) داوری

 ترجمة پروین آقایی، تهران: انتشارات مالئک. .معماری شادمانی .(1388دوباتن، آلن )

رسول و افرا بانک،  ترجمة صدف آل .های فرهنگی معماری خاستگاه(. 1382راپاپورت، آموس )

 ، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران.فصلنامة خیال

 بیروت: چاپ دارشامی. .المفردات .م( 1992راغب اصفهانی )
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فصلنامة  .انسان بر اساس حکمت نظری و عملی قرآن کریم حیات طیّبة(. 1384رفیعی، علی ) 
 فقیه. ، قم: ستاد نمایندگی ولی18سال پنجم، شمارة ، مربیان

تهران: انتشارات وزارت  .فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا .(1379) سجادی، سید جعفر

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.

ای، تهران: انتشارات  ترجمة سید محمد خامنه .بینی اسالمی های جهان ویژگی .(1388) سیدقطب

 تولید کتاب )تک(.

 تهران: انتشارات قلم. .خود انسان بی .(1389شریعتی، علی )

قم: دفتر نشر معارف  .همیشه بهار: اخالق و سبک زندگی اسالمی .(1391شریفی، احمدحسین )

 ها. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

بیروت: مؤسسه االعلمی  .من ال یحضره الفقیه .ق( 1406بابویه ) بن علی صدوق، محمدبن

 للمطبوعات.

همدانی، تهران:  ترجمة سید محمدباقر موسوی .تفسیرالمیزان .(1362طباطبایی، سیدمحمدحسین )

 انتشارات محمدی.

 تهران: انتشارات ناصرخسرو. .البیان فی تفسیرالقرآن مجمع .(1372الحسن ) بن الفضل رسی، ابوعلیطب

 تهران: انتشارات اطالعات. زندگی و بس،. زندگی و منظرها .(1388فاطمی، سید محسن )

 بیروت: دارالکتب العلمیه. .التفسیر الکبیر .ق( 1425فخر رازی، ابوعبداهلل محمد )

 جلد اول و دوم، تهران: انتشارات اطالعات. .زندگی و بس .(1388فیضی، کریم )

نادرزاد، تهران: پژوهشگاه  ترجمة بزرگ. ای در باب انسان رساله .(1388کاسیرر، ارنست )

 فرهنگی. انسانی و مطالعات علوم

قم: پژوهشگاه حوزه و  .سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن .(1391کاویانی، محمد )

 دانشگاه.

 ترجمة فرزاد و فرشاد پوینده، تهران: فراز پوینده. .معماری و زندگی .(1388کرپس، ژان )

محمد کاردان، تهران: مرکز نشر  ترجمة علی. سیطرة کمّیت و عالئم آخرالزمان .(1384گنون، رنه )

 دانشگاهی.

دانشگاه فر، تهران: انتشارات  ترجمة علیرضا عینی .آفرینش نظریة معماری .(1381لنگ، جان )

 تهران.
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 تهران: انتشارات اطالعات. زندگی و بس، .زندگی، زندگی است(. 1388اهلل ) مجتبایی، سید فتح

قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی  شناسی در قرآن، انسان .(1390یزدی، محمدتقی ) مصباح

 خمینی )ره(. امام

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. .الکریم التحقیق فی کلمات القرآن .(1360مصطفوی، حسن )

شمارة فصلنامة هنرهای زیبا،  .دهی فضای شهری رویکردی انسانی به شکل(. 1385مطلبی، قاسم )

 دانشگاه تهران. ، تهران:27

بیروت:  .االربعه المتعالیّه فی االسفارالعقلیه الحکمه .ق( 1410شیرازی ) محمد مالصدرا، صدرالدین

 العربی. التراثداراالحیاء 

 قم: انتشارات مصطفوی. .المتعالیه الحکمه .(1368شیرازی ) محمد مالصدرا، صدرالدین

، تهران: معاونت 42شمارة  نامة فرهنگ، .های حیات و مراتب هنر ساحت(. 1380زاده، محمد ) نقی

 فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

دوفصلنامة . برآیند ارتباطات انسان با محیط ترین حسّ حضور: مطلوب(. 1391زاده، محمد ) نقی
 ، کاشان: دانشگاه کاشان.2شمارة  ،مطالعات معماری ایران

 دوفصلنامة مدرس هنر، .مدخلی بر تبیین معنای معماری(. 1385زاده ) ، محمد و بهناز امینزاده نقی

 مدرس. تهران: دانشگاه تربیت
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