
 1 

 ان معاصری انسفرا نیازهامعماری و فضا، رابطه بررسی 

 
1محسن کفائی

 2هوتن ایروانی، *

  mohsen_kafaei@yahoo.com،کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد خوراسگان دانشجوی -1

 houtaniravani@yahoo.comعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اردستان -2

 

 

 

 

 

 چكیده
بهر   همیشهه به عنوان یکی از ارکان این رابطهه  انسان و ناگسستنی با یکدیگر داشته اند.  یائمرابطه د هموارهانسان و فضا 

بررسهی رهرار مهی    مهورد  آنچه که به عنوان معمهاری  فضای اطراف خویش تاثیر گذاشته و آن را به نوعی تغیر داده است. 

راستای پاسخ به نیاز یها نیازههایی در    در است که بخشی از تاثیر گذاری انسان بر فضای اطراف خویشدهیم، در حقیقت 

عامل بر فضای اطراف خویش تأثیر گذارد  و در طول تاریخ  هموارهانسان  گردیدهآنچه که باعث انسان شکل گرفته است. 

بر این اساس در پی آن هستیم تا بدانیم نیاز حقیقی انسان امروز کدام است ؟ انسان امروز تمایهل دارد تها   نیاز بوده است. 

مشهکت   زندگی در عصر تکنولوژی راستای پاسخ به کدام دسته از نیازهای خود بر فضای اطراف خویش تاثیر گذارد؟  در

تغییهر  در سبک زندگی ، موجب تغییر کهبوجود آورده  معاصر را برای انسانمتعددی و ذهنی  روانی ،روحی و چالش های

روانشناسی ارایه شده بر پایه نیازهای  تئوری هایبا مطالعه . است دهشو نهایتاً تغییر در نوع نیازهایش  اودر ابعاد وجودی 

« فهرا نیازههای انسهان   »انسان دریافتیم که این دسته از نیازها جزء نیازهای روحی، روانی و ذهنی انسان و در یک عبار  

روحهی و روانهی کهه     یآمار باالی بیماری هابا در نظر گرفتن مشکت  پیش روی انسان معاصر و همچنین بررسی است. 

فضاهای معماری همچنان پاسخگوی عملکرد هها و  به نظر می رسد حاکی از عدم پاسخگویی به فرا نیازها در انسان است، 

انسان بوده و راهکار هایی برای پاسخ به فرا نیازهای انسان معاصر یا ارایه نشده و یا متناسب با این نیازها  کالبدینیازهای 

ی به این دسهته  سته است تا با شناخت صحیح از فرا نیازهای انسان معاصر فضاهایی با هدف پاسخگو ینبوده است. لذا شای

  تا خت موجود در این حوزه را تا حد امکان مرتفع سازد.طراحی گردد از نیازهای انسان 
 

 فضا، انسان معاصر ، معماری، فرانیاز :های کلیدی واژه
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 مقدمه 

است که بررسی مفاهیم متفاو  از آن و حوزه های معنایی مختلف برای آن ای پهلو چندثیرالمعنی و فضا واژه ای ک

دارای  ،عمق و غیره است ،مفاهیم عینی مانند فاصله، مساحت عتوه بر آنکه در برگیرنده «فضا»حاکی از آن است که 

   مفاهیم اجتماعی و انتزاعی گوناگون بسیاری است.

چنین آمده است: مکان وسیع، زمین فراخ، ساحت، مکانی که کره زمین در « فضا»مورد معنایدر فرهنگ معین در 

به کار رفته و این نشان می دهد که فضا دارای مکان است، یا « مکان»منظومه شمسی اشغال می کند. در هر دو تعریف واژه 

 ]1[ .تتوان به درون آن رفت، پس فضا رطعا یک جای تهی اس همان مکانی است که می

)ع ا( مخفف فضا، میدان و عرصه. جای وسیع و فراخ: به طور کلی مکان، ] ف[همچنین در لغتنامه دهخدا آمده است: فضا. 

در منظومه  جای تهی، فلک. آسمان. هوا، )گشادی و فراخی هوا(. )وسعت( پیش گاه و صحن، )جفرافیا( مکانی که کره زمین

 ]2[ .شمسی اشتغال می کند

خالی کردن »به معنای « raumen»و فعل « raum rum»است که معنای آن در زبان آلمانی ردیم و از واژه  فضا واژه ای

مکانی است که به منظور ارامت و زندگی کردن، « raum»برگرفته شده است. مطابق آن « مکان ها برای سکنی گزیدن انسان

، بریک نوع « raum»بنابراین  .«مرز ررار گرفته استفضا آن چیزی است که خالی و آزاد است و درون »خالی شده است. 

 ]3[. محصور سازی مادی مانند یک اتاق و نیز بریک مفهوم فلسفی داللت می کند

 معنی برای واژه فضا می آورد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 9فرهنگ انگلیسی آکسفورد، 

مقداری از یک منطقه که چیز خاصی آن را اشغال » ، «ند و حرکت می کنندگستره ای پیوسته که در آن اشیا وجود دار»

 ]4[«. فاصله یا ورفه زمانی»  gap« فاصله میان نقاط و اشیا» ، «کند یا برای هدف خاصی در اختیار گرفته شده است می

 

ارائه شده « فضا»معنای واژه  عتوه بر تعاریف عمومی و جامعی که در فرهنگ لغا  و دایره المعارف های گوناگون پیرامون

با رویکرد و « فضا»همواره سعی نموده اند تا به بررسی و کنکاش ابعاد مختلف مفهوم  است، نظریه پردازان و متفکران مختلف

نگرش های متفاو  فلسفی، اجتماعی، روانشناسی و غیره بپردازند و بر این اساس ویژگی های گوناگون فضا و چگونگی ارتباط 

باید توجه داشت که بحث و گفتگو  .انسان را مطرح نموده و  ما را به درک عمیق تر از مفهوم واژه فضا نزدیکتر نمایندآن با 

پیرامون مفهوم فضا که با هدف درک عمیق تر از رابطه فضا و انسان انجام می شود، به اختتط مباحث و پیچیده تر شدن 

موجب پیچیدگی و آشفتگی « فضا»عاریف گوناگون و گاهاً ناسازگار با یکدیگر از موضوع نیانجامد. چرا که ارائه برداشت ها وت

بیشتر ذهن نسبت به این مفهوم می گردد. بنابراین بحث در مورد فضا را با کلیدی ترین تعاریف و برداشت های ارائه شده این 

چرائی تأثیر گذاری انسان بر فضا و شکل گیری مفهوم در رابطه با معماری آغاز نموده  و سپس با بررسی رابطه فضا و انسان، 

 معماری به پیش می بریم.

 

 روش تحقیق

 بهه . پذیریهد  صهور   درسهت  شناسی روش با که زمانی مگر شد نخواهد میسر علمی شناخت یا علم های هدف به دستیابی

 ]5[. پژوهش موضوع نه یابد می اعتبار که است روش حیث از پژوهش دیگر عبار 

 ای کتابخانه و اسنادی مطالعۀ همچنین. است استوار «منطقی استدالل» روش اساس بر پژوهش، این رد تحقیق روش

از آنجایی که پژوهش حاضر حوزه های  .دهد می تشکیل را مقاله این در موجود مطالب تفسیر و توصیف تحلیل، بیان، اساس

روش تحقیق استدالل پژوهش در چند ین مرحله  و همچنین به دلیل تدوین و تنظیم مختلفی از علوم را شامل می شود 

منطقی به عنوان مناسب ترین روش برای دستیابی به اهداف تحقیق در نظر گرفته شده است، تا بر اساس آن بتواند شاهد 

 ارتباط یکپارچه منطقی در میان مراحل مختلف پژوهش باشیم.
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از تحقیقا  در چارچوب سامانه ای مفهومی با کاربرد هدف پژوهش های انجام گرفته با استدالل منطقی، نتیجه گیری 

ین جامع است. در وارع این سامانه ها نه به صور  ضمنی، بلکه به صراحت به توان تبیینی جهانشمول در گستره متنوعی از یتب

های پراکنده موضوعا  مختلف گرایش دارند.}.....{اغلب مطالعا  انجام شده با استدالل منطقی، به سلسله ای از دانسته 

موجود، ناشناخته ها و یا عواملی که به آنها توجه نشده گرایش دارند و آنها را در چارچوبهایی واحد، که واجد توان تبیینی 

یا چشمگیر و گاه بدیع اند به انسجام می رسانند.}.....{اگر این سامانه موفق باشد راه جدیدی را در نگاه به وارعیت های گذشته 

 ]6[جود پدید می آورد. پدیده های مو

 و است مراحلی طی مستلزم حرکت این. نتیجه سمت به مقدما  از حرکت است، حرکتی شناسایی نوعی منطقی، استدالل

 لطمۀ آن ساختار به حرکت، این در پیوستگی عدم یا و گسست نوع هر رو این از. دارد وجود تدریج و پیوستگی نوعی آن در

حرکتی یا  شناسایی » را منطقی استدالل ای، مشخصه چنین اساس بر. سازد می ناممکن ار نتیجه کسب و زند می اساسی

 معنی این رابطه ای است. به فرایندی اساسا منطقی، دیگر استدالل طرف نامند. از می«   Connaissance discursive-نطقی

 می میسر خود ربلی های دانسته بین تباطار بررراری طریق از نتایج، سمت به مقدما  از را خود پیوستۀ حرکت  ذهن، که

 رابطه بررراری ضامن و عامل آنچه اما. است منطقی استدالل فرایند در کلی حرکت منشأ رابطه، بررراری دیگر، عبار  به. سازد

 حرکت از انسان ذهن آن به ابتنا بدون که است علیت اصل است منطقی استدالل چارچوب در پیوستگی و حرکت آن تبع به و

 ]7[شود.  می بنا آن پایه بر منطقی استدالل که است اصلی ترین بنیادی علیت بنابراین. ایستد می باز
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فضا، مفهومی انسانی از رابطه انسان با هستی و محیطش )مادی و معنوی( را مشخص می کند. بنابر این فضا امری صرفاً 

صرفاً ذهنی و کیفیتی فارغ از عینیا  نیست و در عین حال هر دوی اینها عینی و خارج از ذهن انسان یا امری 

گرفته از فرهنگ هست.}.....{فضا، رابطه ای ناگسستنی با زندگی دارد و مفهوم آن در رابطه با انسان و رفتار های او، که نشأ  

 ]8[است، شکل می گیرد. 

 نموده اند.معماران برداشت های گوناگونی ارائه  فضا و رابطه آن با معماری اندیشمندان ومفهوم  پیرامون 

فضا مفهومی » ( متأثر از ریگل و اشماسو، مورخین هنر در ررن نوزده و بیست، معتقد است که 1964زیگفرید گیدیون )

رین جزء )اساسی ت« فضا»پیتر کالینز نیز معتقد است که مفهوم«.}.....{است که همواره در مرکز تاریخ معماری ررار گرفته است

معماری( از زمان پیدایش فرم های ابتدائی، از زمانی که انسان نخستین سر پناه خود را شکل داده یا نخستین محیط مصنوع 

و هدف معماری « هنر محصوریت فضا»خود را درون غارها سامان داده، وجود داشته و معتبر بوده است}.....{برالخه معماری را

 ]9[«. یفه معماری، محصور کردن فضا استوظ»و پیتر برنس معتقد بود را خلق فضا در نظر گرفته بود

 

بر این اساس  اگر   است. در معماری بنیادی و اساسی رکن بعنوان فضا اهمیت پردازان، نظریه این مشترک تمامی دیدگاه

وابستگی  .است زیسته معماری در و معماری با همواره فضا را به عنوان جوهر و ماده خام تشکیل دهنده معماری بدانیم، انسان

همه زندگی انسان در فضا می گذرد و در هیچ یک از فعالیتهای انسانی نمی توان ازفضا  انسان به فضا، ریشه های عمیقی دارد.

  .غفلت کرد

 

سد که زمانی که از رابطه انسان و فضا سخن به میان می آید به نظر می ر» هایدیگر درباره رابطه انسان و فضا می گوید: 

انسان در یک سو و فضا در سمتی دیگر ررار گرفته است. اما فضا آن چیزی نیست که رو به انسان است، همچنین فضا شیئی 

بیرونی یا تجربه ای درونی نیست. این طور هم نمی توان تصور کرد که فضا بر فراز انسان ها ررار گرفته است، بلکه فضاها این 

از نظر هایدیگر زمانی که انسان در فضا حضور دارد، «. ه، موجب سکنی گزیدن انسان می شوندوارعیت را یاد آوری می کنند ک

 ]10[ور و چیزها، فضا را تجربه می کند. از طریق ماندگار شدن همیشگی با مکان های نزدیک و د
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 متولد می شود، رشد سان در فضابر این اساس فضا و انسان پیوند و رابطه دایم و ناگسستنی با یکدیگر داشته اند. ان

کند، نفس می کشد و می میرد در این مسیر  انسان همواره بر فضا ی اطراف خویش تاثیر گذاشته و آن را به نحوی تغییر می  

داده است، با بودنش در یک فضا، خندیدن، گریستن و  یا اضافه کردن و کاستن ماده. اگر تاثیر انسان بر فضای اطراف خویش 

ضا باشد، معماری از همانجا آغاز گردیده است، چرا که این فضا تنها با حضور یا عدم حضور انسان، دیگر آن تنها بودنش در ف

 فضای ربلی نیست.

 

 محصول تاثیر انسان بر فضا معماری، -2

معماری هنری است که بیانش از طریق فضا است،  پس جنبه صوری و عینی معماری،  صفت های ویژة فضا است. همه 

ویژة فضا به طبیعت تعلق دارد و از روانین عینی، طبیعی و فیزیکی تبعیت می کند. محتوا در معماری عملکرد فضا  صفت های

 ]11[ذهنی بوده و به انسان تعلق دارد.  است. عملکرد، تاثیر فضا بر انسان است. این جنبه)عملکرد(

ی کنیم، به تاثیر معماری بر انسان و تأثر انسان از آن ورتی واژه فضا را به معنای کیفیت یا بیان یا تاثیر فضا استفاده م

عنایت داریم. به عبار  دیگر فضا در این معنا نوعی ادراک است.}......{فضا کیفیتی است که انسان تحت تاثیر کالبد معماری در 

ینه ها رنگ شخصیت هر می یابد و تصویر فضای عینی و خارج از ذهن، در آئینه دل و ذهن انسان است و از آنجا که این آئ

 .انسان را بر خود دارند، تصویری که در آن ایجاد می شود، حاصل ترکیب امر عینی و بیرونی)مدرک( و صفا  مدرک است
]12[  

است که به تجربه در می آید ولی از آنجا که مفهومی هستی شناسانه و در رابطۀ « فضای زندگی»فضای معماری بخشی از 

فضا  -مراتب مختلف داشته باشد. از مادی تا روحانی )مراتب وجودی(. این فضا به مثابه کلیتی اجتماعیانسان دارد می تواند 

شناختی است که الزم است هم به شیوة عینی و هم به شیوه ذهنی در تتری تولید فضا و زندگی روزمره و رشد روانی و معنوی 

به «)محیط مصنوع»و « محیط طبیعی»،«محیط روحانی» ،«انانس»وی بررسی می شود. فضای معماری مفهومی تعاملی میان 

 ]13[. لحاظ صنع و ساخت انسانی در طبیعت( است

 

 بزرگی به عمقی معماری  وارع در و است فضا بر انسان تاثیر از بخشی تنها می خوانیم معماری را آن ما بنابراین آنچه

 حال برای. برجاست پا هنوز  حضور انسان از ی متاثر فضا که مرگ از بعد حتی و مرگ تا تولد از دارد انسان زندگی تمام لمس

 رالب در را آن که خویش فضای اطراف  بر انسان تاثیر بدانیم باید گذاریم فضا اثر بر باید چگونه فرداها و امروز بدانیم آنکه

کالبد  بر تا داشته آن بر را انسان عواملی یا عامل ؟چه است نموده طی را مسیری چه  تاریخ طول در  کنیم می بررسی معماری

 ؟ گذارد اثر خویش اطراف فضای
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با نگاهی اجمالی بر  سیر معماری جهان مشاهده می شود  اساسی ترین رکن و عامل تاثیر گذار که همواره باعث گردیده 

ه است. معماری همواره به دنبال پاسخ گویی به نیاز یا نیازهایی هویت، انسان فضای اطراف خویش را متاثر کند عامل نیاز بود

شکل، کالبد و عملکرد یافته است. پناه بردن انسان به درون غارها، ساخت مسکن، تقسیم فضای درونی مسکن، ساخت کاخ ها، 

مگی در راستای پاسخ گویی به معابد، کلیسا ها، مساجد و همچنین  به وجود آمدن سبکها و گرایشهای مختلف در معماری، ه

 نیازی در انسان در سطوح متفاو  پدیدار گشته  است. 

آن ها درختان را برزمین در جهت های راست و چپ ررارداده و میان آن » ویتروویوس در ده رساله خود چنین می گوید: 

گری ررار می دهند در حالی که در انتهای ها  فضایی به اندازه طول درختان در نظر می گیرند و سپس برفراز آن ها درختان دی

دو درخت ربل و در زاویه رائمه با آن ها ررار گرفته اند . این چهار درخت فضا را برای سکونت کردن محصور می کنند. سپس 
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روی آن ها را با شاخه های چوب درختان یکی پس از دیگری در چهار جهت به صور  متقاطع می پوشانند و سپس به ساخت 

 ]14[. «ارها می پردازنددیو

گذشت  آسایش حرارتی و تأمین ایمنی شکل گرفته اند. اما با ارامت گاههای اولیه صرفاً بر اثر نیازهای اولیه بشر نظیر

در این مرحله  .به چیزی دائمی تر، جاویدتر و ستایش برانگیزتر نیاز داشت زمان، دیگر نیاز مردم فقط پناهگاه صرف نبود، بلکه

عماری بعنوان هنر شروع به کار کرد. از آنجایی که وجوه متعالی معماری با عقاید، رسوم و روحیا  رومی اجتماعی بود که م

 در خود درونی نیازهای از دیگری بخش رفع پی در همچنین و خویش عقاید و اعتقادا   مبنای بر افراد مرتبط است، انسان

معابد و آرام گاه ها و دیر ها به عنوان اولین تجلیا  معماری  همچون فضاهایی ساخت و طراحی آن نتیجه که برآمد معماری

پیدایش ادیان و اندیشه های ایدئولوژکی ثبت شده  ،در این سیر تکاملی نیازها، رخدادهای مهمی نظیرعالی در تاریخ بشر شد. 

 ]15[. جربیا  انسانها را موجب شدپیدایش بخشی دیگر از ت که نیازهای جدیدی به ارمغان آوردند و ظهور این نیازها، است
 

اتو واگنز معمار توجه به نیازهای انسانی و لذا یافتن مدلی کامل تر از انسان دغدغه خاطر بسیاری از معماران بوده است. 

ای اطریشی شروع هر گونه ختریت هنرمندانه را نیاز های انسانی ، توانایی ها و فن آوری زمان می دانست و عقیده داشت که بر

ایجاد فرم های مناسب با زمان توجه به روح مکان ، شرایط آب و هوایی و مصالح در دسترس از مهم ترین سازوکارهای خلق 

 کارهای هنرمندانه است . به نظر او :
"The Starting- point of any artistic creation must be the needs, the means and the characteristics of 

our time … When considering the solution to a problem , how appropriate is it to its contemporaries 

the task , the genius loci , climate conditions the available materials and pecuniary means ? …The 

realism of our  time must permeate  the work of art."  

رنامه درسی مدرسه جدید با هاوس در شیکاگو نیز به این مطلب اشاره رفته است که دغدغه خاطر مدرسین آن در اعتم ب

چون والتر گریپیوس و الزلو موهولی ناگی تربیت طراحانی است که عتوه برفراگیری علوم و فنون مختلف مرتبط با طراحی به 

 وجه نمایند :اساسی ترین نیازهای انسانی که جایگاهی جهانی دارند ت
"Our task is to contrive a new system of education which , along with a specialized training in 

science and technique leads to a thorough awareness of fundamental human needs and a universal 

outlook , Thus, our concern is to develop a new type of designer , able to face all kinds of 

requirements" [16] 
 

طراحان باید محیط هایی را بوجود آورند که به  » :است در کتاب خود به خوبی به این مسأله اشاره کرده نیز  جان لنگ

براساس سلسله مراتب پیشنهادی  نیازهای اساسی مردم بایدکند.}.....{بهترین وجه نیازهای افراد استفاده کننده از آن را تأمین 

مازلو تأمین شود. بناها حدارل باید در سطح این نیازها کارکنند و نیازهای عالی تر در مراحل بعدی تأمین گردد . طراح باید به 

 ]17[ .«گوید که چگونه محیط طراحی شده می تواند نیازهای انسان را تأمین کند پاسخ  این سؤال

 

آید معماران همواره سعی کرده اند با درک صحیح از نوعی نیاز مشخص بهترین پاسخ  را برای آن  بر این اساس به نظر می

نیاز  با تاثیر بر فضا و در رالب معماری ارایه کنند. این تاثیر گذاری در حقیقت  عتوه بر تأثیر انسان بر فضا به تأثیر فضا بر 

د پدید آورنده آن تأثیر گذاری بوده است. بنابرآنچه که بیان شد می توان انسان نیز انجامیده و موجب رفع نیازی گردیده که خو

 گفت : معماری رد انسان است بر فضا  یا به تعبیری دریق تر معماری رد نیاز است بر فضا.

 

از یک دیدگاه عام نیازهای انسان در طول زمان و مکان، مشترک، همیشگی و تغییر ناپذیر است و فقط شکل آنها تغییر 

می کند. اما مطالعه تخصصی نیازهای انسان در زمانها و مکانهای مختلف حاکی از تغییر و تحوال  اساسی می باشد. این نیازها 

در گذر زمان و از مکان به مکان دیگر، طیفی مشترک تا متفاو  را طی می نماید. چرا که زمانها و مکانهای مختلف، نگرشها، 

 ]18[دی به همراه داشته است. ترک و متعدامکانا  و نیازهای مش
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سوال اساسی که بر ذهن  نقش می بندد آن است که در عصر حاضر نیاز حقیقی و اصلی بر اساس آن چه که بیان شد، 

تأثیر گذار بر فضای اطراف خود  در جهت رفع کدام بخش از نیاز وجودی خویش تمایل دارد انسان چیست ؟ انسان امروز 

 باشد؟

 

 انسان معاصر ت و چالش هایمهمترین مشكال -4
ما در عصری زندگی می کنیم که دستاوردهای حیر  انگیز علمی و تکنیکی بسیاری از مشکت  و موانع را از سرراه 

برداشته و یک زندگی مرفه را به ارمغان آورده است ولی همین پیشرفت و سرعت انتشار آن به علت ناهمخوانی با طبیعت و نهاد 

 اختتال  و نابسامانی های گوناگونی در روح و روان وی شده است.انسان، باعث بروز 

های زندگی انسان امهروزی را افهزایش داده و در   روند شتابان فرآیند جهانی شدن به ویژه در جهان غرب سرعت تمام جنبه

ههای  یهم روش رومسیر توسعۀ خود چهرة شهرها را به سرعت دگرگون و در عین حال مشابه ساخته اسهت. ههر چهه پهیش مهی     

کند.ارتصهاد و  ای یکسهان و ههدفی واحهد پیهدا مهی     های اشتغال و کسب درآمد در تمام نقاط جهان چهرهساخت، تولید و شیوه

کنهد و شهتاب   گیرد و انگیزة نیرومندی برای صرف ورت و انهرژی خلهق مهی   ها جای میریزیدرآمدزایی در صدر اهداف و برنامه

ههای روزمهره   ای اسهت، فعالیهت  زدهشود. زندگی انسان امروز زندگی شتابت روز به روز بیشتر میبرای بازنماندن از گردونۀ رراب

های سال و ها و ساختارهای زمانی آن مثل فصلاعتنایی به چرخهرسد، جدایی از طبیعت و بیتکراری و تمام نشدنی به نظر می

های انسانی شده است، شههرها غیررابهل تشهخیص و    ی گروهسایر رخدادهای طبیعی معین خارج از اختیار انسان باعث سردرگم

 ]19[. کندهای خود در شتابی گرفتار است که چیزی را بهتر نمیاند و انسان با دنیای دلمشغولیگمنام شده

 

از این رو سخن گفتن از نیازهاى انسان معاصر از دیهدگاه فیلسهوفى کهه یهک رهرن       نیچه در ررن نوزدهم مى زیسته است.

آنچه حکایهت  »اما او خود را حکایت گر تاریخ آینده، معرفی کرده است: سؤال برانگیز و مایه تعجب است. ،ى زیسته استپیش م

می کنم تاریخ دو سده آینده است، من و صف می کنم آنچه را در شرف آمدن است، آنچه را دیگهر نمهی توانهد بهه گونهه دیگهر       

هنوز بشهر اروپهایى روزگهار او متوجهه پیامهدهاى آن       ،گفته است که به گمان او او از بحرانى سخن «بیاید: ظهور هیچ انگاری را

تاریخ دو سده آینده بشر اروپایى را تشکیل مى دهد. بدین ترتیب نیچهه فیلسهوفى اسهت     ،نشده است. به گمان نیچه این بحران

یعنهى بهى    ،نیسهت انگهارى   ،ن گفته اسهت بحرانى که نیچه از آن سخ .که از آینده خبر داده است و آینده او زمان معاصر ماست

اما بى اعتبارى ارزش ها به بى اعتبارى ارزش هاى اخترى محدود نمهى شهودد در نگهاه نیچهه افهزون بهر        .ارزش شدن ارزش ها

 ]20[. معرفت و دین نیز بى ارزش و بى اعتبار شده اند ،اصل زندگى ،اختق

 

ته کمتر و سشده، رابلیت فکری و روحانی اش در ارتباط با دیگران پیو با آنکه ارتباط هایش از گذشته بیشترانسان امروز 

کمتر می شود، این انسان را پیوسته سرگرمی های بیشتری به سوی خود می کشند و برعکس، پیوسته برای سرگرمی های 

ر درونی و معنوی اش بیشتر، کمتر فرصت دارد، بیشتر آگاه و کمتر فرهیخته است، اختتف ها، جدائی ها، طرد شدن ها و فق

 ت.بیشتر اس

 

مارتین هیدیگر از مهم ترین فیلسوفان معاصر است که درباره بحران در عصر جدید و نیازهای انسان معاصر سخنرا نی ها و 

هیدگر معتقد است امروزه حتى از غفلت خود نیز بى خبریم. آدمى سال نوشته های متعددی از خود به جا گذاشته است.}.....{

به طورى که از یاد رفتن  ،ه مهم ترین و اصلى ترین پایگاه خویش را فراموش کرده و از فراموشى خود نیز غفلت داردهاست ک

بدین لحاظ انسان دیگر تصورى از حقیقت هستى در سر ندارد و مناسبا  انسانى . این غیبت تعیّن بخش عصر جدید شده است

انسان در  ت، روزگار نیهیلیسم و زمانه تهیدستى یا عسر  اس ،عصر جدید ،ربه نظر هیدگ، به گونه اى نادرست تنظیم شده اند

او دردهاى دیگران را تکرار مى کند و شادى او از شادى دیگران نتیجه مى شود. انسان در  ،این روزگار حتى درد و شادى ندارد
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راه آزادى او را به او بنمایاند یا حتى این زیرا چنان تهیدست است که اندیشه اى هم که  ،زمانه تهیدستى از وارعیت راضى است

ندارد. انسان وانمود مى کند که وارعیت را مى شناسد و حقیقت در اختیار اوست و این بزرگ ترین  ،دوران را بى اعتبار کند

 ]21[. خطرهاست که حتى ندانیم که تهیدستیم و زندانى تصور متافیزیکى از خوشبختى بارى بمانیم

 

خاص دوران معاصر بوده و که توجه شد انسان  بحران هایآن دسته از مشکت  و به ی بر آن شد تا سع بر این اساس

یعنى بحران ها و نیازهایى که با ظهور تمدن جدید ظهور ، موجب بروز مشکت  و یا نیازهاى جدیدى براى انسان گردیده اند

و اتفاق نظر در میان  نظریه پردازان مورد تأکید  و همچنین  دکرده و ربل از دوران مدرن یا وجود نداشته و یا کم رنگ بوده ان

حوزه علوم انسانی مانند نیچه، بودریار ، هیدیگر و غیره باشد. بنابراین می توان بخشی از مهمترین و اساسی ترین مشکت  و 

 عافیت شدن، ابزارى گرایى، اسبهمح) تکنولوژى -1بحران هائی که انسان معاصر با آنها روبرو است را به شرح زیر بیان نمود: 

 ویژه استبداد -5 هستى از غفلت -4 خانمانى بى و نیهیلیسم -3متعالى امر فقدان و معنویت انحطاط -2( روزمرگى طلبى،

 پوچ و ایدئولوژی ختء -10 مجازی وعصر رسانه  -9 مرگ از غفلت -8 هویت و معنا بحران -7 آرامش فقدان  -6 معاصر دوران

 استرس و اضطراب -12وارعیت  ه حاد -11 گرائی

 

این مشکت  و بحران ها که ماحصل زندگی در عصر مدرن است، شرایطی را برای انسان امروز بوجود آورده که یا تا ربل از 

آن وجود نداشت و یا در صور  وجود تا این اندازه تاثیرگذار بر ماهیت وجودی انسان نبوده است. این مشکت  که موجب تغییر 

وند خود را به دو صور  بروز و ظهور داده و بر ابعاد در سبک زندگی انسان و به نوبه خود تغییر در ماهیت وجودی انسان می ش

وجودی انسان تاثیر می گذارند. در حالت اول، تاثیر گذاری مسائل و مشکت  دنیای مدرن بر انسان معاصر باعث تغییر در 

اما دنیای مدرن سیما، شد  و نحوه بروز و ظهور نیازهایی می گردد که همواره و در طول تاریخ برای انسان مطرح بوده است، 

شکل، شد  و چگونگی پاسخگویی به آنها را تغییر داده است، مانند نیاز به آرامش، نیاز به خلو ، نیاز به معنا و هویت و غیره. 

نوع دوم اثر گذاری این مشکت ، باعث پدید آمدن نیازهایی در انسان معاصر شده است که تا پیش از آن انسان وجود این 

احساس نمی کرد و بالطبع در پی پاسخی برای رفع آنها نیز نبود. علت اصلی شکل گرفتن این گونه نیازها در  نیازها را در خود

انسان  بوجود آمدن پدیده ها، مفاهیم و عباراتی است که زائیده دنیای مدرن است، عبارا  و واژه هایی که تا صد یا پنجاه سال 

جهانی، حاد وارعیت وغیره. در حقیقت این مفاهیم نیازهای جدیدی را در  پیش وجود خارجی نداشتند، مانند رسانه، دهکده

 حوزه های گوناگون برای انسان معاصر  بوجود آوردند که انسان صده های گذشته هرگز با آنها روبرو نبوده است. 

 

نیز هستند. این مشهکت    این مسائل و مشکت  با تمام تفاوتی که از بسیاری جها  با یکدیگر دارند، دارای نقاط اشتراکی

عمدتا در طی ررن اخیر بیش از پیش و با سیمای دگرگون خود را متجلی ساخته است. همچنین در اکثر مهوارد تهاثیر گهذاری    

انسان می باشد. اگر در گذشته اساسی ترین نیازها برای انسهان  « فرا کالبد»آنها  بر روح، روان و ذهن انسان و در یک عبار  بر 

به نیازهای فیزیولوژیکی مانند دستیابی به محیط هایی برای تغذیه بهتر، خواب، آسایش ارلیمی، امنیت و غیره بهود،   پاسخ گویی

امروزه با این که در بسیاری از جوامع این نیازها در سطوح حدارلی تا حداکثری و مطلوب پاسخ داده شهده اسهت امها همچنهان     

می داند. به نظر می رسد علت شکل گیری چنین مسائل و مشکتتی برای انسهان   انسان خود را آشفته، سرگردان و فارد آرامش

معاصر عدم پاسخگوئی یا مناسب نبودن پاسخ ارائه شده به نیاز، یا نیازهایی در انسان باشد. نیازی که به علهت عهدم پاسهخگوئی    

می دهد. بهترین گواه بهرای اثبها  ایهن     مناسب و صحیح خود را به شکل عارضه یا مشکل در زندگی انسان معاصر بروز و ظهور

 مدعا رجوع به آمار و اررام بیماری های روحی و روانی مردم جهان در عصر حاضر است.

 

 بهه  آمارهها  .های ذهنی دچار هستند ها یا ناتوانی میلیون نفر در سراسر جهان به یکی از ناهنجاری 450اکنون نزدیک به  هم

 تنهایی به افسردگی 2030 سال تا کنیم می بینی پیش ما و است افزایش حال در شد  به افسردگی میزان دهد می نشان وضوح
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 دلیل به را خود زندگی از سال چندین افراد از بسیاری آینده در. شود شامل را جهانی جامعه ستمت معضت  بزرگترین از یکی

 اثهر  در کهه  هایی بیماری از بعضی عوارض لیلد به حتی و شوند دچار زودرس مرگ به است ممکن دهند، می دست از افسردگی

. اسهت  تهر  شایع بسیار سرطان و ایدز مانند دیگر های بیماری از افسردگی بیماری اکنون هم شوند. فلج آید می وجود به افسردگی

 روز ههر  و است افزایش حال در بیماری این دهد می نشان ما تحقیقا . اپیدمی خاموش بنامیم را افسردگی باید ما که طوری به

 ]22[. شوند می دچار آن به جهان مردم از بیشتری تعداد

 

نکته حائز اهمیت آن است که، این مشکت   به علت عدم پاسخگوئی به کدام دسته از نیازهای انسان شکل گرفتهه اسهت؟    

ریف و الگوهای مختلف توسهط  بنابراین الزم است تا پیش از هر چیز به مطالعه و بررسی نیازهای انسان که در رالب نظریا ، تعا

روانشناسان و صاحب نظران مختلف ارائه شده پرداخته و دریابیم که خواستگاه و نقطه اثر مشکت  و چالش های انسان معاصهر  

 در عصر هزاره سوم چه طیفی از نیازهای انسان است.

 

 بررسی تئوری های انگیزشی)نیازهای انسان(ارائه شده توسط روانشناسان -4
برای شناخت حقیقت انسان و جایگاه او در عالم هستی، ردمتی به اندازه عمر بشریت دارد. انسان موجودی ممتاز در تتش 

های متفاو  بهه آن   هایی است که پاسخ میان مخلورا  است، لکن خاستگاه و منشأ این امتیاز و آثار و لوازم آن، از جمله پرسش

شناسان کهه محهور    شناسی شده است. از این میان، روان کتمی، فلسفی و روانگیری مکاتب مختلف  در طول تاریخ موجب شکل

های متنوع و متفهاوتی   دانند، در معرفی این موجود ممتاز و ماهیت او، نظریه اصلی فعالیت خود را مطالعه روان و رفتار انسان می

سته از بستر مهاده معرفهی کهرده و برخهی بهر ایهن       وابرخهای  اند؛ برخی او را موجودی کامتً مادی و با نیازها و ویژگی ارائه کرده

 .اند های او را در هر دو زمینه، بررسی کرده باورند که دو بعد مادی و غیر مادی داشته و نیازها و انگیزش

های مختلف کاربردهای نسبتاً وسیعی دارد و بر حسب موارد، تعاریف متعدد از یک مفهوم عمومی است که در زمینه« نیاز»

دهد، با این وجود از منظر و ابعاد مختلف شود. این تعاریف اگرچه یک نوع مفهوم یا احساس مشترک را نشان میارائه می آن

 ارائه شده است.
 ]23[. «ارگانیزم در فقدان و کمبود محرومیت، حالت»  :از است عبار  نیاز روانشناسی المعارف دایرة در

مترادف دانسته  (Desir) و تمایل و آرزو (Want) خواست (، Motiveبا انگیزه ) ه ای از نوشته ها آن رانیاز که در پار

گردد تا نیاز پیدا شده رفع گردد.  اند، به نیروی ذهنی اطتق می شود که موجب انگیزش و سر زدن رفتار خاص از آدمی می
]24[ 

 در هاییاددهیرو لهحاص اهی نگیهتش و نگیهگرس نهمچو نیدرو ییندهاآفر و فعالیتها از برخاسته ستا ممکن هازنیا

 نهیز، ااهنی دنکر آوردهبر با میکوشد گانیسمار که میکند دیجاا تنش سطح یک ،باشد که منبعی هر از زنیا. باشد    یطهمح

 جهت در را رفتار یعنی ،میکند یتاهد را آن هم و هددمی ژینرا رفتار به هم زنیا ،شد رهشاا چنانکه. هدد اهشهک را نشهت

 ]25[ .کند ضاار را زنیا تا میکند یتاهد سبیمنا

 

شده توسط  کنترل رفتارهای از بازتابی را ها انسان شخصیت اند، شده بنا ها انگیزه و نیازها های شخصیت که بر پایه  نظریه

عت ما ریشه دانند. در حالی که برخی از نیازها مورتی و تغییر یابنده هستند، برخی دیگر به طور عمیقی در طبی نیازها می

انسان، هم در اصل وجود و هم در تداوم بقا، همواره نیازمند است و حیا  او تتش و تکاپویی است در جهت ارضای  .اند دوانده

ها تقریباً غیر ممکن است. از آنجا که نیاز،  این نیازها، اگر چه نیازها آن ردر متنوع و پیچیده هستند که ارضای کامل همه آن

های رفتار را تحت عنوان  ها و انگیزه شناسان محرک شناسی مطالعه رفتار انسان است، روان فتار بوده و موضوع روانانگیزه ایجاد ر

 اند. شناختی خود، فهرستی از نیازهای انسان ارائه داده بررسی کرده و به تناسب مبانی انسان« انگیزش»

 



 9 

  تدوین فهرست نیازهای روانزای انسان بوسیله هنری موری -1-4

(  به عمل آمد. 1962،1938ی نسبتاً جامع، تتشی بود که از سوی موری)اولین تتش برای رسمی ساختن یک نظریه

موری و همکارانش فهرست جامعی از نیازهای انسان تهیه کردند. او این کار را با تمایز بین دو مجموعه از این نیاز ها آغاز کرد. 

رند و نیازهای ثانویه)روانزا( که جنبۀ روان شناختی دارند. گرچه نیازهای اولیه مانند نیاز نیازهای اولیه که جنبه فیزیولوژیک دا

به چیزهایی از ربیل هوا، غذا، امور جنسی، آب و.... اهمیت زیادی دارند، اما در وارع آنچه بیشتر توجه  موری را به خود جلب 

نیازهای انسان از نظر موری به شرح زیر نیاز تنظیم کند.  20رستی از کرد، نیازهای ثانویه بود. پژوهش موری او را واداشت تا فه

 -8خویشتن یابی،  -7مقابله،  -6خود مختاری، -5پرخاشگری،  -4پیوند جویی،  -3پیشرفت،  -2خواری طلبی، -1است: 

 -16بازی،  -15 نظم، -14مهرورزی،  -13تحقیر گریزی،  -12آسیب گریزی،  -11نمایش،  -10سلطه گری،  -9دنباله روی، 

 ]26[ .فهم -20مهر طلبی  -19میل جنسی،  -18شناخت حسی،  -17طرد، 

 

 طول در حدارل را ها آن همه است ممکن افراد از بعضی. دارد وجود ها انسان همه در نیازها این همه که نبود معتقد موری 

مهوری معتقهد    همچنهین کنند.  یازها را تجربه نمیک دوره از عمر خود تجربه کنند. اما بعضی دیگر هم هیچ گاه بعضی از این نی

 . تواند با یکدیگر ارتباط درونی داشته باشند، همدیگر را تقویت کنند و یا با یکدیگر تضاد و تعارض داشته باشند بود که نیازها می
]27[ 
 

 هرم نیازهای انسانی آبراهام مزلو -2-4

ا اولیه و نیازهای برتر دسته بندی و در یک نظام سلسله مراتبی، آنهها را  مزلو نیازهای انسان را به دو گروه نیازهای اساسی ی

از روی ترین تا ضعیف ترین ردیف می کند. در پایین ترین سطح از نیازهای اولیه انسان، نیازهای جسمانی و به دنبهال آن نیهاز   

حترام به خهویش اوج گرفتهه و سهپس در بهاالترین     به ایمنی و امنیت ررار دارد. بعد از ارضای این نیازها، نیاز به خویشاوندی و ا

سطح از نیازهای اولیه که همانا خود شکوفائی است دست می یابد. نیاز به شناخت و زیبایی در مرتبه باالتر و به عنوان نیازههای  

چه بهه رهول مزلهو در     عالی به معنای وارعی خود بعد از ارضای نیازهای روی اولیه است که به وارع در انسان بروز می نماید، اگر

 ]28[ .تمام سلسله مراتب نیازها به گونه ای حضور دارد

 

 سلسله مراتب پیشنهادی مزلو برای  نیازهای انسان عبار  است از: 

 

 ]29[(: سلسله مراتب نیاز های انسان )هرم مزلو(  مأخذ: 1جدول )

 نیازهای مازلو
 نند گرسنگی و تشنگینیازهای مربوط به حفظ بقأ ما نیازهای فیزئولوژیک 1

 احساس امنیت، کسب لذ  ازدوری از رنج نیازهای ایمنی 2

 پیوند با دیگران، توجه کردن، مورد توجه بودن نیازهای تعلق و دوست داشتن 3

 کسب شایستگی و تأیید دیگران نیاز به عز  نفس 4

 کمال یافتن، ختریت، ارضأ ظرفیت های فردی نیازهای خود شکوفایی 5

 میل به دانشتن، برخورد زیبا شناسانه با پدیده ها و حوادث یازهای شناخت و زیبایی شناسین 6

 

 نیازهای روحی انسان از دیدگاه فرانكل  - 3-4

پزشک و فیلسوف اتریشی است. وی متأثر از دیدگاه فیلسوفانی، چون شناس، روانویکتور امیل فرانکل عصب شناس، روان

پنهاور، صاحب مکتب سوم روان درمانی وین )معنا درمانی( است. فرانکل، پوچ گرایی وبدبینی را یرکگارد، هایدگر و شوکی

زده امروزی می داند که وجهه همتش تأمین نیازهای مادی بشریت وطبعاً غفلت از  ترین ارمغان جامعه صنعتی و رفاه مهم
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شکل سرخوردگی معناجویی روز به روز خود را در رالب ای م ترین نیازهای متعالی اوست. در چنین جامعه ترین و انسانی اصلی

دهد. به نظر او تنها راه رهایی از این وضعیت، شناخت  رفتارهای نابهنجاری، چون افسردگی، اعتیاد پرخاشگری وغیره نشان می

فرانکل از ماهیت باشد. تصویری که  ها می و منطقی آن صحیح ماهیت انسان و نیازهای اصیل ومتعالی روحانی او وارضای صحیح

شناسان دیگر که وجود انسان را متشکل از دو بعد بدن و روان  دهد تصویری است سه بعدی. او برختف روان انسان ارائه می

ترین و اصیل ترین نیازهای روحی  مهمدانند، معتقد است انسان را باید در سه بعد جسم، روان و روح مطالعه کرد.}.....{ می

نیاز به ابدیت  -4نیاز به تعالی خویشتن  -3نیاز به معنا  -2نیاز به تنش )پویایی اندیشه(  -1 :عبارتند از انکلانسان از دیدگاه فر

 ]30[. نیاز به گروه دوستی عاطفی -6نیاز به دین -5و جاودانگی 

 

 پاسخ به فرا نیازها، اساسی ترین نیاز انسان معاصر -5

پردازان گوناگون هر یک با دیدگاه و نگرش خود نیازهای انسان را در رالب  همان طور که مشاهده شد روانشناسان و نظریه

شناسی آن است که در همه آنها عتوه بر نیازهای زیستی های روانالگوهای متفاوتی ارائه کرده اند. وجه مشترک در بین نظریه

تصور شده اند. هر چند ممکن است تفاو  های وفیزئولوژیکی، نیازهای فرا کالبدی و غیر فیزیکی را نیز برای انسان رائل و م

عمده ای از نظر نوع نگاه به این نیازها و حوزه تاثیر پذیری و تاثیر گذاری آن در انسان توسط روانشناسان مختلف وجود داشته 

نیازها را در باشد، ولی همگی آنها)هنری موری، آبراهام مزلو، امیل فرانکل و غیره( به اشکال و بیان های مختلف وجود این 

 انسان بیان و تأیید نموده اند. نیازهائی که هنری موری با ارائه فهرستی از آنها با عنوان نیازهای روانزا یاد می کند و مزلو آنها را

ه این گروه از نیازها بیش از هر کجا در نظریدر باالترین گروه هرم نیازها ررار داده و آنها را نیازهای خود شکوفائی می نامد. 

ای کامتً متمایز و با نگرشی خاص مطرح شده است. فرانکل  بدون اینکه از نیازهای زیستی و فیزیولوژیکی غفلت  فرانکل با شیوه

کرده باشد، با تأکید و تکرار، ازنیازهای متعالی روحانی سخن گفته است؛ نیازهایی که امروزه به دلیل صنعتی شدن جامعه، رفاه 

در محدوده زندگی مادی، مغفول مانده و حاصل آن سرخوردگی، از خودبیگانگی، احساس پوچی و  زدگی و باریماندن بشریت

نیازهایی که خواستگاه اغلب آنها غیر فیزیکی و فرا کالبدی بوده و در مرتبه باالتری از نیازهای فیزئولوژیکی ررار  بیهودگی است.

 مید.نا« فرا نیاز»می گیرند و به همین دلیل می توان آنها را 

در حقیقت فرا نیازها شامل آن دسته از نیازهایی در انسان است که در طبقه بندی های ارائه شده توسط روانشناسان پس  

از نیازهای کالبدی و فیزئولوژیکی انسان ررار می گیرند، و خواستگاه آنها روح و روان انسان بوده و پاسخگویی به آنها موجب 

 حی، روانی و ذهنی می گردد، از این جهت به آنها نیازهای متعالی یا فرانیازها اطتق می شود. فرارشد و تعالی انسان در ابعاد رو

نیازهایی که بخشی از  .دیگرانسان است نیازهای از بسیاری با تراز هم حدارل یا و تر ارجح آنها به پاسخ وضوح به که نیازهایی

ود داشته اند ولی با تغییر سبک زندگی انسان در  ابعاد مختلف، سیما و آنها اگر چه در گذشته نیز با ماهیتی مشابه امروز وج

کیفیت این دسته از نیازها نیز متحول گشته و بیش از پیش تاثیرگذاری این دسته از نیازها بر کیفیت زندگی انسان حس می 

این اساس با توجه به تغییر سبک بر . شود، و بخش دیگری از آنها نیز پدید آمده و ماحصل دنیای مدرن و ویژگیهای آن است

زندگی انسان معاصر که نشا  گرفته از تکنولوژی، زندگی مدرن و اسباب و لوازم آن است، نیازهای انسان و چگونگی پاسخ 

 گوئی به آنها دستخوش دگرگونی و تحول بزرگی شده است.

 

 نتیجه گیری -6

مطالعهه  تئهوری ههای انگیزشهی ارایهه شهده توسهط         بر اساس بررسی مشکت  و چالش های پیش روی انسهان معاصهر و  

روانشناسان مختلف استنباط می شود، انسان دارای نیازهای متعالی یا فرا نیازهایی است که پاسخگویی یا عهدم پاسهخگویی بهه    

مین آنها تأثیر شگرفی بر کیفیت زندگی انسان معاصر می گذارد، و این در حالی است که اغلب فضهاهای معمهاری همچنهان تهأ    

 سهیر  اگر کننده نیازهای فیزیولوژیکی و یا در بهترین شرایط پاسخ دهنده نیازهای روحی و معنوی انسان به شکل سطحی است.

خواهیم یافت که معماری دهه های اخیر همگام با تغییرا  درونی و فرانیازهای انسهان   بنگریم  گونه داروین  را معماری حرکتی
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نتوانسته  پاسخ مناسب، شفاف و عملکردی به این دسته از نیازهای انسان عصر حاضر ارایه نمایهد.   رشد و تکامل الزم را نیافته و

 آن از بعهد  و دههد  ارائه او زندگی برای الگویی و باشد و کالبدی انسان فیزیکی نیازهای جوابگوی توانست مدرن معماری چه اگر

نگرشههای   و فرهنگ و همچنین دیهدگاه هها   ادبیا ، فلسفه، نندما حوزه های مختلفی از علوم تا کرد سعی مدرن معماری پست

 کهدام  ههیچ  که با نگاهی دریق تر می توان گفت  بگیرد، اما فضاهای مطلوبتر به خدمت راستای طراحی در را مختلف و متفاو 

ه انسهان امهروز حتهی در    انسان ارایه نکهرده انهد. چهرا که     «نیازهای فرا» به پاسخ  راستای در عملکردی کارهای راه و جامع نگاه

 پیشرفته ترین و مدرن ترین شهرها و فضاهای معماری که مناسب ترین پاسهخ را در حیطهه نیازههای فیزئولهوژیکی بهه او ارائهه       

رهادر بهه پاسهخگوئی بهه آنهها       می دهد، همچنان در درون خود نیازهائی را احساس می کند که معماری حال حاضر بهه خهوبی  

 نیست.

تخاب مدلی مناسب در جهت توجه همه جانبه به نیازهای انسانی شاید گفته های موهولی ناگی بیش از به دلیل عدم ان

دیگران این وارعیت را بیان می دارد که دانش های مرتبط با معماری در اوائل دوران مدرن هنوز نتوانسته اند خواسته های 

 او معتقد بود: معماران را در تبیین ماهیت و نیازهای انسانی مرتفع سازند. 
“ A fresh outlook can more come only through satisfactory designs for our biological needs. Our 

aims today go far ahead of those of yesterday, of the labor-saving devices built into our architecture. 

When we design we must relate them on a much greater scale with our psychological, psycho-physical 

needs beyond those of our physical comfort. This, I confess, cannot be done easily because we do not 

know enough about ourselves. We must work hard for such a knowledge since our biologists and 

physiologists, etc. have not supplied as yet sufficient data to enable us to understand the human being 

and his most important needs. When a clear statement, clear function and clear means are given, the 

design will not be difficult to executive” 

ز تحلیل محتوای گفته های موهولی ناگی بر می آید او به طور خاص عتوه بر نیازهای زیستی انسان به همانگونه که ا

ه تعریفی جامع نیازهای روان شناختی و روحی او توجه خاص دارد، اما نبود دانش در این زمینه را علت اصلی عدم دست یابی ب

 ]31[از عملکرد می داند. 

 

 این چنین می گوید: معاصری یوهانی پاالسما در مود معمار

اعتقاد به این که پیام و کیفیت هنری معماری، از بر آوردن کامل نیازهای عملکردی، فنی و ارتصادی، نشا  خواهد گرفت، 

نادرست است. معماری، ساختمان سازی نیست. معماری از همان عناصر معنوی و واالیی که در شعر، موسیقی، نقاشی، و ادبیا  

تشکیل شده است. وظیفه معماری فقط ارتقا و انسانی کردن دنیای وارعیتهای روزمره ما نیست، بلکه گشودن پنجره وجود دارد، 

ای به سمت وارعیت ثانویه است، واریعت ادراک، رویاها، خاطره های فراموش شده و تخیل. معماری باید مفاهیم فرامهوش شهده   

را بار دیگر در ذهن بیدار می کنهد. در ایهن وارعیهت همهه مها شهاعر مهی        « دسفر و امی» ، «آرامش و دلهره»، «امنیت و خانه» 

شویم.}.....{معماری برای فتح دوباره جایگاهش در هنر باید بار دیگر مفاهیم سودمندی، کهارآیی و لهذ  را در نهوردد و از آنهها     

فایده » وید. اسورفن معمار نروژی می گوید: فراتر برود.معماری باید وظیفه اش را به عنوان میانجی انسان با جهان هستی، باز ج

آشیانه پرنده در حد کمال است. زیرا پرنده از مرگش آگاه نیست. حال آن که همه فهالیتهها و آرزوههای بشهر از همهین آگهاهی      

 ]32[. «متأثر است

ی نموده انهد تها بهه    بر اساس آنچه که شرح داده شد، هماگونه که معماران در طول سده ها و دهه های گذشته همواره سع

شکلی بهتر و کارا تر به نیازهای کالبدی انسان پاسخ دهند، الزم است تا با شناخت و درک صحیح از فرا نیازهای انسهان معاصهر   

لهذا شایسهته و الزم اسهت تها شهکل گیهری فضهاهای        بتوانند بستری مناسب را برای پاسخ به این دسته از نیازها فراهم سهازند.  

از  پاسخ به فرانیازهای انسان معاصر گام بر داشته و خت موجود در این حوزه را تها حهد امکهان مرتفهع سهازد.      معماری مبتنی بر

آنجائیکه نوع، شکل و شد  فرا نیازهای انسان معاصر روز به روز در حال تغییر و تحول است، بنابر این الزم است تها ضهمن بهاز    

های انسان در حوزه روحی، روانی و ذهنهی( پرداختهه و فضهاها و بسهتر ههایی را      خوانی انسان معاصر به شناخت فرا نیازها)نیاز 

 ایجاد نموده تا بتواند پاسخگوی این دسته از نیازهای انسان باشد.
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